
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind atribuirea in folosinfi gratuiti a doui suprafe{e de teren ce fac parte din
domeniul putrlic gi privat al oraqului Solca, jude(ul Suc€aya, cStre D.G.A.S.P.C.

Suceava, judelul Suceava, pentru construirea a doui case de tip familial

Consiliul Local al oraqului Solca,.judepl Suceava;
Avdnd in vedere :

- Expunerea de motive prezentatd de dl Cornel-Trifan lehaniuc, primarul oragului
Solca, inregisbatd sub nr.331 I din 29.06.20 lE;

- Raportul de specialitate al Serviciului urbanism qi cadastru dir cadrul PrimAriei
oraqului Solca, imegishat sub ru.3321 din 29.06.2018;

- Rapotul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald,
buget, finanie, administrarea domeniului public ti prjvat al oragului, agriculturi gospodirie
comunald, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local al ora6ului Solca;

- Adresele Direcjiei Gererale de Asisten[A Sociali qi Proteciia Copilului a JudeFlui
Suceava nr.69661 din 28.06.2018, imegistrate la Primdria oraqului Solca sub nr.3304 din
29.06.2018r

- in conlormitate cu dispoziliile art. 874 din Legea 287/2009 privind Coclul Civil si ale
prevededlor alt.124 din Legea adniinistlaliei publice locale nr.215/2001, republicat5, cu
modifi cArile qi completdrile ulterioaret

In temeiul art.36, alin.(2) lit.c), a1in.(5) lit.a) Fi ar1.45 alin.(3) din Legea
administraliei publice Iocale nr.215/2001, republicat6, cu modificdrile Si completArile
ulterioaret

HOTARA$TE :

Art.I. Se aprobd atribuirea in folosinld gratuild a supral'alei de ,178 mp, teren curli
constmclii, apa4inand domeniului public aI ora;ului Solca, judelul Suceava, situati in oragul
Solca, str, Republicii, judeJul Suceava, inscrisi in CF nr.35876 a ora;ului Solca, cdtre
Direclia Generald de Asistenp Sociald qi Ploteclia Copilului a Judeplui Suceava, pe perioada
iumizilii serviciilor sociale de cdtre turnizorul de servicii sociale acreditat D.G,A.S.P.C.
Suceava in ora$ul Solca, in localia ce va fi construitd pe terenul mai sus-metr1ionat.

Art.2 Se aprobA atribuirea in lblosin1i graluitd a supralalei de 1120 mp, teren arabil,
apa{in0nd domeniului privat al oraqului Solca, judelul Suceava, situatd in oraqul Solca,
str.Tom$a Vod5, judepl Suceava, inscrisi in CF nr.36211 a ora;u1ui Solca, cdtre Direclia



Generali de Asistent6 Sociali 9i Protec{ia Copilului a Jude{ului Suceava, pe perioada
lirnizirii serviciilor sociale de citre i-urizorul de servicii sociale acreditat D.G.A.S.P.C.
Suceava in oragul Solca, ln localia ce va fi constlxitd pe terenul mai sus-menlionar.

Art.3. incetarea fumizi.rii serviciilor sociale de cdtre i'urnizorul de servicii sociale
acreditat D.G.A.S.P.C. Suceava, judelul Suceava, in oragul So1ca, in loca{iile ce vor fi
construite pe suprafelele de teren menlionate mai sus, va conduce la abrogarea prezentei
hotirdrii.

Art. 4. Primarul oragului Solca, prin aparatul de specialitate, va duce 1a indeplinire
prevederile prezentei hotdrdli, cu respectarea reglementirilor legale in domeniu.

Art. 5. Prezenta hotfuare va fi comllnicatd, de citre secretarul oraqului Solca, la
Institutia Prelectului-Judequl Suceava $i 1a Directia GeneralA de AsistentA SocialS pi Protec{ia
Copilului a Judelului Suceava.
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