
RONtr&NIA.
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

IIOT,{.RARX
privind darea in administrare citre ScNciul de AmbulanlS Suceava a doui apnrtamente din

imobilul C2, situat pe strads Republicii, nr. 14, proprietate publicl a ora$ului Solca, judetul Suceava,
in vederea desfiguririi activitilii Substaliei de Ambulanti Solca

ConsiliulLocal al oragului Solca, judelul Suceava;
Avend in vedere:
- Refemtul de aprobare al d-nului Cornel-Trifan TEHANIUC, primarul oragului Solca, inregistiat

sub nr. 6619 din 28.I 1.2019;
- Raportul de specialitate al Serviciului urbanism ti cadastru din cadrul primAriei oragului Solca,

inregistrat sub nr.6630 din 28.11.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentrll programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finante,

administrarea domeniului public $i prival al ora$ului, agricultura, gospodarie comunald, proteclia mediului
$i turism din cadrul Consiliului local Solca, inregistrat sub nr. 156 din 06.12.2019.

- Raportul Conisiei pentru administralia publicd locali, juridicd 9i de disciplind, apirarea ordinii gi
liniqtii publice, a drepturijor cetdtenilor, amenajarea teritotiului qi urbanism din cadrul Consiliului local al
orafului Solca, inregistrat sub nr. 157 din 06.12.2019t

- Adrcsa Serviciului de Ambulanld Judelean Suceava nr. 11057 din 21.11.2019, inregistrad la
PrimAria oraqului Solca sub nr.6607 din 27.11.2019;

- HCL nr.26 din 30 iunie 2014 privind aprobarea documentatiel cadastrale de apatamentare a
imobilului C2, situat pe strada Republicii, m. 14, proprietarc publice a oratului Solca, judelul Suceava:

- Extrasele de Cafie Funciare a UAT Solca: nt.32657, nr.32657 - C2 - U5 ;i nr. 32657 - C2 - Ul:
in conformitate cu prevederile ar1. 867 alin (1) din Legea nr. 28712009 privind Codul Civil,

republicate, cu modificarile qi completerile ulterioare;
ln temeiul al1. 129 alin (2) lit. c), alin (6) lit. b) $i arr.l3g atin (2), aft. 287 lit. b), art. 29j alin (1\

lit.a), art.298 lit. b) $i c) $i art.300 din OUG nr.57 privind Codul administrativ:

HOT,{R{$TE

Art. 1. Se aprobe darea in administrarc, cetre Servciul de Ambulanli Suceava a douA apartamente
nr. Ul $i nr. U2 din imobilul C2, situat in oragul Solca, strada Republicii, nr. 14, proprietate publicd a
ora$ului Solca, judetul Suceava, in vederea des{i$urArii activitaiii Substaliei de Ambulanld Solca, pe
perioada fu nc,tionerii acesteia.

Art, 2. Datele de identificare ti specificaliile tehnice ale apartamentelor prevdzute la art. 1, sunt
descrise in anexa alAturatS, care thce parte irtegranti din prezenta hotdrare.

Art. 3. Titularul dreptului de administrare va inscr.ie acest drept in cartea lunciald $i va suporta
cheltuielile privind utilitqile $i intre[inerea apartamentelor mai sus meniionate.

Art, 4. Primatul oragului Solca, prin compaftimentele de specialitate din cadrul primdriei, vor aduce
laindeplinire prevederile prezentei hotira .

PRESEDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE.
p. SECRI,TAR GENERAL,

Angqlica BAIiAN

\***



ROMANIA
JUDETUL SUCtrAVA

oRA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAI,

ANEXA
La HCL Solca nr.65 din 06,12.2019

privind darea in administrare citre Servciul de Ambulanti Suceaya a doud apartamente din
imobilul C2, situat pe strada Republicii, nr. 14, proprietate publici a orarului Solca,ludelul Suceava,

in vederea desfifuririi actiyitdfii Subst*Iiei de Ambulan{I Solca

Nr. crt. Imobil C2
Republicii,
t4

str.
nt.

Date de
identificare a
apartamentului

Suprala(a
util,
m.D.

Obs.

t Apartament
Ul, parter

CF. nr. 32657-C2-
U1 Solca

38,64 Apartament compus din 1

incdpere - garai ambulanti
2 AparJament

U5. etai I
CF. \r. 32657-C2-
U5 Solca

58,67 Apartament cu inciperile
21,22,23,24,25 si26

Noti: Pirli comune: acoperiq, casa sctrrii, holuri.

p. SECRETAR GENERAI,,
Angqlica BAIIAN

N-"

PRE$EDINTE DE $EDINTA r*K


