
ROMAMA .

JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA

CONSILIUL LOCAI,

HOT.4RARE
privind darea in administrure citre Liceul Tehnologic "Tomqa Vodi,, Solca a unui imobil,

situat pe strada Tom$a Vodi, nr, 32, proprietate publici a oratului Solca, judetul Suceava, in vederca
desfi$uririi activititii Bibliotccii gcolare Solca

Consiliul Local al ora$ului Solca,judelul Suceava;
Avand in vedere:
- Ret'eratul de aprobare al d-nului comel-Trifan TEHANIUC, primarul oraqului solca. inregistrat

cr b nr. -.15') d r I .. 12.2U Iq;
- Rapoful de specialitate al Serviciului tehnic, urbanism, cadastu $i amenajarea terotoriului din

cadrul Primiriei orafului Solca, inregisftat sub nr. 7460 din 31.12.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoitare economico-sociald, buget, finante,

administrarea domeniului public qi privat al ora$ului, ag culturi, gospodarie comunale, proteclia mediului
gi turism din cadrul Consiliului local Solca, inregistrat sub nr. 5 din 29.01.2020;

- Raportul comisiei pentru administratia pubricr rocald, iuridica $i de disciprine, apirarea ordinii qi
linigtii publicc, a drcpturilor cetiFnilor, amenajarea teritoriului $i urbanism din cadrul Consiliului local al
ora$ului Solca, iffegistrat sub nr. 2 din 29.01.2020;

- Adrcsa Liceului Tehnologic "TomF Vode,, Solca nr. 812/2019, inregistrati Ia primdria oragului
Solca sub nr.237til201 9:

- HGR nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judelului Suceava, precum qi al
municipiilor, oraqelor qi comunelor din judelul Suceava, Anexa nr. 9 - Inventarul bunuriioi care api4in
domeniului public al oraqului Solca, pozilia i 18, codul de clasificare 1.6.2;

- HCL Solca nr. 54 din 25 octombrie 2018 privind abrogarea HCL Solca nr. 16 din 03.06.1994
privind darea in folosinld Casei de Copii gcolari Solca, a unui imobil qi a HCL Solca ff.27 din 29 august
2003 pentru moditicarea HCL solca nr. 16 din 03.06.1994 privind darea in folosinle casei de copii $colari
So1ca, a unui imobil;

in conlormitate cu prevederile ad. 867 alin (1) din Legea n. 2t'l l2OO9 privind Coclul Civil,
republicati, cu modificerile $i completdrile ulterioare;

ln tcmeiul art. 129 alin (2) lit. c), alin (6) lit. b) $i ad.139 alin (2), fit.2B"t lit. b), aft. 297 alin (t)
lir.a), art.298lit. b) $ic) tialt.300 din OUGnr.57 privind Codul administrativ:

HOTiRA$TE

Art. 1. Se aprobe darea in administare, cdtre Liceul Tehnologic ',Tom$a VodA', Solca a unlLi imobil.
.ituar pe .rrada 1.rm}a \odi. nr. i2. proprielale pJblica a oraiului 5()lca. jude(Ll \uced\a. in \eoerea
desliturdrii activitilii Bibliotecii $colare So1ca, pe perioada functionArii acesteia.

Art.2. Datele de identilicare $i specificaliile tehnice ale imobilului previzut la art. l, sunt descrise
in anexa alAtumtd, care l'ace parte integranti din prczenta hotlrare.



Art. 3. Predarea-preluarea imobilului situat in oragul Solca, strada Tom$a VodA, nr. 32, ce face
obiectul prezentei hoterari, se va face pe bazd de protocol incheiat irtre pd4ile interesate, in termen de 30 de
zile de la data intrdrii in vigoare a prezentei hotdreri.

Art. 4. Titularul dreptului de administrare va suporta cheltuielile privirld utilitetile $i intrEinerea
imobilului mai sus menlionat.

Art. 5. Primarul ora$ului solca, prin compartime[tele de speciaritate din cadrul primdriei. vor aduce
Ia indeplinire prevederile prezentei hottuari.

PRE$EDINTE DE SEDINT;.,
Petru coy'oARA
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ROMAMA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
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ANEXA
La HCL Solca nr,2 din 31.01.2020

priyind darea in administrare citre Liceul Tehnologic "Tom$a Vodi,, Solca a unui imobil,
situal pe strada Tom$a vodi, nr. 32, proprietate pubrici a ora$urui sorca, judelur suceava! in yealerea

desfisuririi activititrii Bibliotecii gcolare Solca

Nr.
crt.

Adresa imobilului Date de identificare a
imobilului

Suprafala
m.p.

Obs.

I Oratul Solca, iudetul
Suceava, strada
Tomia Vod5, trr.32

- pozilia ll8, codul de
clasificare 1.6.2 din
Anexanr.9-Inventarui
bunurilor care apa4in
domeniului public a.l

oragului Solca
- pozilia 119 din Anexa
nr. 9 - lnventarul
bunuriior care apaqin
domeniului public al
oraqului Solca

132

210

Casa tineretului
(detrumita Casa Ana)

Teren aferent Casa
tineretului (denumiti
Casa Ana)
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