
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILruL LOCAL

norAnAnn
privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuin{e proprietate personalI,

republicat[, cu modificirile qi complet[rile ulterioare

Consiliul Local al oraqului Solca, judeful Suceava;
AvAnd in vedere :

- Expunerea de motive a d-nului Valeru{ Jdranu Hofndr, primarul oraqului Solca,
inregistrati sub nr. 2901 123.06.2014 ;

- Procesul verbal al Comisiei locale pentru identificarea qi inventarierea terenurilor
disponibile in vederea punerii in aplicare a dispoziliilor Legii nr.1512003, republicatd cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, inregistrat sub nr.2899120,06.2014;
- Raportul de specialitate al Serviciului urbanism gi cadastru din cadrul Consiliului Local

Solca , inregistrat sub nr.2927124.06.2014 ' '

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
buget, finanle, administrarea domeniului public Ai privat al oragului, agricultu16, gospodSrie

comunalS, protec[ia mediului gi turism din cadrul Consiliului local Solca;
In conformitate cu prevederile Legii nr.1512003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

construirea unei locuinfe proprietate personali, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare gi cu prevederile art,4 qi art.5 din Normele metodologice pentrlr aplicarea Legii
nr.1512003, aprobate prin HGR nr.89612003;

in temeiul art.36, alin.(6) lit.a) pct.5 9i art.45,alin (1) din Legea nr.2l5l2OOt privind
administra[ia public[ loca16, republicat6, cu modific[ri1e gi complet[rile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l . Se aprobd atribuirea in folosin![ a unui lot de teren in suprafald de 400 mp situat
pe strada Tocari, oragul Solca, solicitantului prevdzut in anexa aldtwatd, care face parte

integrantd din prezenta hotf,rAr:e.

Art.2. Primarul oragului Solca, va aduce la indeplinire prezenta hotdrdre, cu respectarea
prevederilor art. 5 alin(2) d in H. G. R.n r .89 6 I 2003 .

Solca,30 iunie 2014
Nr.29

CONTRASEMNEAZA,
Marian Lupgu
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ROMANIA
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ANEXA
la HCL Solca nr.29 din 30 .06. 2014

privind aprobarea unei cereri depuse la Legea nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinfe proprietate personali,

republicat5, cu modificirile gi completirile ulterioare

PRE$EDINT $EDINTA, SECRETAR,-,TLGheorgh

Nr. cerere Numele gi prenumele Domiciliul actual al
solicitantului

Suprafa{a
atribuiti in

folosin(I
gratuitl

Nr. lot/
Nr.CF

2762116.06.20t4 Vereha Vasile Stt.22 Decem brie. n r.32 400 mo 30338
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