
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind scoaterea la vinzare, prin incredinfare directi, d-lui Buliga Gheorghe a unui lot

de teren curfi -construc(ii, in suprafali de 536 m.p., proprietate privati a oraqului
Solca, situat pe str.Tompa VodI, oraqul Solca

Consiliul Local al oragului Solc4 jude{ul Suceava;
AvAnd in vedere :

- Expunerea de motive prezentatd, de d-nul Valeruf flranu-Hofndr, primarul oragului
Solca, inregistrat[ sub nr.4586 din 30.09.2015;

- Raportul de specialitate al Biroului buget contabilitate, resurse umane, impozite qi
taxe locale din cadrul Primdriei oragului Solca, inregistrat sub nr.4587 din 30.09.2015;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale.
buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat al oraqului, agricultura, gospod[rie
comunali, proteclia mediului qi turism din cadrul consiliului local solca;

- Hot6rArea Consiliului local al oragului Solca nr.38 din 31 august 2015 privind
scoaterea lavdnzare, prin licitalie publicd, a unui lot de teren, cur,ti-construc{ii, in srp.ifala de
536 m.p., proprietate privatr a oragului Solca, situat pe str.Tomqa vod[, ora;ul Solca;

- Notificarea Primiriei oraqului Solca nr.4190 din 07.09.2015 qi rdspunsul d-lui
Buliga Gheorghe, inregistrat sub nr.4288 din I I .09.2015;

In conformitate cu prevederile art.4 din Legea privind bunurile proprietate public6
nr.21311998, cu modific6rile gi completirile ulterioare, gi a dispoziliilor Codului Civil in
materie;

in temeiul art.36, alin.(Z) lit.c), alin.(s) lit.b), art.ll3 alin. (3) qi (a) 9i arr.45 alin.(3)
din Legea administra[iei publice locale nr.21512001, republicatl, cu modificiriie 9i
com p letf,rile ulterioare ;

HOT.IRA$TE :

Art.l. Se aprobl scoaterea la vdnzare, prin incredin{are direct[, d-lui Buliga
Gheorghe, domiciliat in oraqul Solca, str. Tomga vodd, nr.8C, ap.l5, jud.Suceava, a unui lot
de teren curfi -construcfii, in suprafal[ de 536 m.p., proprietate privatf, a oragului Solca, situat
pe str.Tompa VodE, oraqul Solca la preful aprobat prin H.C.L. Solca nr.38 din 31 august
201 5, respectiv suma de 7.401 lei.

Art.Z. Primarul oraqului Solca, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Prim[riei, impreund cu Comisia locald de licitalie pentru imobilele scoase la vanzare prin
licitalie publici vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotar6ri, cu respectarea
reglementirilor legale in domeniu.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONTRASEMNEAZA,

Marian Lungu
CRETARUL ORA$IJL

VIZAT PENTRU CONTROLUL
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