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ROMANIA
JTIDE,TUL STICEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind transmiterea unei suprafe{e de ter:en, proprietate privati a

oragului Solca, in folosin{i gratuiti cltre Judeful Suceava, in
administrarea Direc{iei Generale de Asisten{5 SociaIS qi Protec{ia
Copilului Suceava-Centrul de Plasament,,Mihail gi Gavril" Solca

Consiliul Local al oragului Soica, judepl Suceava,
Avind in vedere:
-Expunerea de motive a d-nului Vaieru! Jdranu-Hofndr, primarul

oragului Solca, ?nregistratd sub nr5}42 dm 23. fi "2015;
-Raportul Serviciului urbanism qi cadastru din cadrul Primdriei

oragului Solca,inregistrat sub nr.5043 dh 23.fi.2A15;
-Raportul de avizare aI Comisiei pentru programe de dezvoltare

economico-social5, buget, fiinanfe, administrarea domeniului public qi privat
al oraqului, agricuiturS, gospoddrie ccmunal5,protecgia mediului qi turism din
cadrul Consiliului Local al ora$ului Solca;

-Adresa Cenffului de Flasament ,,Mihail gi Gawil" Solca nr.712l
A .rc .2A1 5, irregis tr at6, la Prim6ria oraqului Sotrca sub nr.47 8 3 1 1 4 .1 0. 20 i 5 ;

-H.C.L. Solca nr.25129.A5.2015 privind completarea Inventarului
bunnrilor imobile care fac parte din domeniul privat al oragului Solca,
judefutr Suceava {poziiia nr.125 din Anexa);

tn conformitate cu prevederile art.124 din Legea administraliei
publice locale w.2I5DAB1, republicatS, cu modificarile qi cornpletdrile
ulterioare;

in temeiul art.36 alin.{2) lit.c) qi art.45 alin.(3) din Legea

administraliei publice locale nr.27512{)01, republicatd, cu modificSriie qi

completdrile ulterioare ;

HGTiRA$TE,:

Art.l. Se aprobi transmiterea in folosin,t6 gtafirith a unei suprafele de

177 m.p., teren eu4i-construc{ii, proprietate privatd a oragului Solca, situatl
pe str. Tomga Vodd, nr.18, identificatd cadastral cu nr. 32722-Solca, cdtre

Judepi Suceava, in administrarea Direc;iei Generale de Asisten,t6 Social5 gi

Proteclia Copilului Suceava-Cenfful de Plasament ,,Mihail gi Gavril" Solca,



pe dwata existen{ei construcfiei de pe acest teren, proprietate publicd a
Judetului Suceava.

Art.Z. Primarul oraqului Solca, prin Serviciul urbanism qi cadastru din
cadrul Prim6riei oraqului Solca, va atiuce la indeplinire prevederiie prezentei
hotir6ri.

Art. 3. Prezenta hot6rdre va fi comunieatA, de c6tre secretarul oraqului
Solca, la Institulia Prefectului-Judepl Suceava, Consiiul Jude,tean Suceava,
Direcla Generald de Asisten{i Social5 gi Protecqia Copilului Suceava gi la
Centrul de Plasament,,Mihail qi Gavril" Solca.

Pru$EDrNTE DE $ED${TA,
Elena Paulin* Repciuc ZL,

SOLCA

Solca, 28 octombrie 2015
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