
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
CONSILIUL LOCAI,

HOTARARE
pentru modilicarea $i completarea HCL Solca nr.26 ditr 27 mai 2021 privird propunerea

schimbirii dcstinaliei imobilului - $coala Veche Solca (construclie li tere[), situ{t in oraSul Solca,
judelul Succava, strada Tomsa Vodi, proprictate publici a ora$ului Solca, judelul Suceava, din

imobil cu destinalie de unitate de invifimant in imobil cu destinatie de ansamblu bisericesc
al Parohici Solca

Consiliul Local al
Avand in vedere:

ora$ului So1ca, judetrul Suceava;

d-nului Comel-Tdfan I EHANIUC. primarul oraluhi Solca" inregistrar- l{efcratul de aprobare al
sub nr. 4970 din 27.07.202i:

- Raportul dc specialitate ai Ser-liciului teltnic, urbanism. cadastru qi amenajarea terioriului din
cadrul Primariei oratului Solca. iruegistrat sub nr.4971 din27.O1.2A2l:

- Raportul de avizare al Co isiei pcntru projrame d( dezroltcre economico-sociald. buget.
finanle. administrarea domeniului public li privat al oraiulLri. ag1.icultur5. gospodArie comunald.
proteclia mcdiului !1tu smdincadrul Consiliului local Solca, imegistrat sub m. 94 din 2L).0j .2021..

- Raportul Comisiei pentru administr.alia publici locald. juridicd qi de discipline. aptuarea ordinii
fi lini$tii publice. a dreptLlrilor cetdtrenilor, amcnajalca teritoriului $i urbanism din cadrul Consiliului
local al oraiului Solca, inrcgistrat sub m.96 din 29.07.2021;

- Adresa Ministerului Educatiei rrr. 1292121.07.2021. inregistmtA la Primhia orasului Solca sub
nr.,1968 din 27.07.2021:

- Extrasul de caite funciari nr. 37921 Solca.
in colfonnitate cu preveclerilc:
- aft. 6li art. l12 alin (6) din Lcgea nr. 1/2011 privind educalia rurionali, cu modificirile si

completErile ultcdoare;
- ar1. 8. art. 9 $i art.10 din Ordinul M.E.N.C.S nr. 5819/2016 p vind aprobarca procedurii de

elaborue a avizului confolm pcntru schimbarea destinatiei bazei materiale a institlrtiilor si unitililor de
invdldm-ant preuniversitar dc stat, prccum Si condiliile necesare acordarii accstuia;

In temeiLrl art. 129 alin (2) lit. c). a .139 alin (2) si ad. 197 alin (t) tit.a) di11 Oltc nr. 57 pdvind
Codul admiristratir,;

HOTARI.STtr

Art. l. "Art.1. Se aprobA propunerea schinrbilii destinaliei imobilului Scoala Veche Solca
(construclie si teren). situat in oralul Solca. judelui Succava, strada Tomla Vode, proprietate publica a
orasului Solca. judetul Succava, dil imobil cu destinalie de unitate de inv5tAment in imobil cu destinalic
de ansamblu bisericesc a1 Paroliiei Solca, pe perioadl nedeterninat5". se modilica si se completeazi,
avand rmatorul cuprins:

Art.l. Se aprobi propunerea schimbdrii destina{iei imobilului Scoala Veche Solca
(coDstruc{ii fi teren), inscris in CF llr.37921Solca, situat in ora$ul Solca! iudetul Suceava, strada
Tom$a Vodi, proprietate publici a orasului Solca, iude(ul Suceavt, in yedcrea demolirii
constructiilor $i amenajirii pe terenul in suprafa(i de 6100 mp a unui ansamblu bisericesc al
Parohiei Solca.

Art. 2. "Ar1. 2. Schimbarea destinaliei imobilului menlionat la art. 1 se opereaza de la data
emiterii avizului confornl al rrinistrului educaliei nalionale li cercetArii stiin1ificc". se modific[ $i se

conpleteazd. avand umretorul cuprins:



,,
Art.2. Schimbarca dcstitrafiei imobilului metrlionat la art. 1 se opereazi de la data cmiterii

avizului colrform al ministrulDi educaliei nalionale, dati la care imobilul proprietate publicl a
orasului Solca va reveni in administrarea Consiliului Local al orasului Solca, judelul Suceaya, pe
perioadA nedeterminati.

Art.3. Primalul ora$ului Solca, prin Ser-viciul tehnic. lrbanism. cadastru 5i ;unencjarea
terio ului din caclrul Primtuiei ora|ulLri Solca. va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot[rAri.
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