
                                                               ROMÂNIA 
    JUDEŢUL SUCEAVA                                                    

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind  completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului 
Solca , judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului local al oraşului Solca 

nr.31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Consiliul local al oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive prezentată de  domnul Ţăranu-Hofnăr Valeruţ, primar al oraşului 
Solca, judeţul Suceava, înregistrată sub nr.459  din 29.01.2013; 
 -Raportul Compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Solca, 
înregistrat sub nr.460 din 29.01.2013; 
 -Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism din cadrul Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr.1019 din 28.02.2013; 

-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

-dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                    

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, 
înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prin prezenta hotărâre, se revocă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca nr. 42 din 
14 noiembrie 2011.   
Art. 3.  Primarul oraşului Solca şi Compartimentul buget-contabilitate vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.           
 

          Preşedinte de şedinţă,                                     Contrasemnează, 
                             Filimon Ioan                                                Secretarul oraşului Solca,                                                                                                           
Lungu Marian   
Solca, 28 februarie 2013  
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ANEXĂ  
la Hotărârea Consiliului local al oraşului Solca 

nr. 11/28.02.2013  

 
                   

Primarul oraşului Solca, 
 Ţăranu Hofnăr Valeruţ 

 
C O M P L E T Ă R I 

la Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.31  
din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Nr.crt. Codul de 

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 

sau, după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
mii lei 

Situaţia juridică 
actuală/denumire act 

proprietate sau alte acte 
doveditoare 

146  Teren aferent Grădiniţei cu Program Normal 
„Muguri de Brad” Solca, situat în 
oraşul Solca, judeţul Suceava, în  
suprafaţă de 1100 mp, cu următoarele 
vecinătăţi: 
N – domeniul privat al oraşului  Solca 
S – domeniul privat al oraşului  Solca 
E – domeniul privat al oraşului  Solca 
V – domeniul privat al oraşului  Solca 

1977 46,139 Hotărârea Consiliului 
Local al oraşului Solca nr. 
41/14.11.2011 

 
 



Preşedinte,  
Primar,  

Ţăranu Hofnăr Valeruţ 
 
 

Membri:  
Lungu Marian _______________ 
Pricop Mirela________________ 
Vasiloschi Lenuţa ____________ 
Albu Ana____________________ 

 


