
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SOLCA

HOTARARE

privind predarea c6tre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
prin Compania Nalional6 de Investilii "C.N.I." S.A., a amplasamentului si asigurarea
conditiilor in vederea executdrii obiectivului de investifii ,,Reabilitare, modernizare qi

extindere aqezdmdnt cultural din oraqul Solca, judelul Suceava"

Consiliul Local al oragului Solca, judelul Suceava;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive prezenlatd de cdtre d-nul Valeru! !6ranu Hofndr, primarul

oraqului Solca, inregistrati sub nr.765 din20.02.2015;
- Raportul de specialitate intocmit de cdtre Serviciul Urbanism qi Cadastru din

cadrul Primdriei oraqului Solca, inregistrat sub nr.766 din 20.02.2015;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

social5, buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat al oraqului, agriculturS,
gospodirie comunald, proteclia mediului gi turism din cadrul Consiliului local al oragului
Solca;

in conformitate cu prevederile Ordonan{ei Guvernului nr. 16119.08.2014 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr 2512001 privind infiintarea
Companiei Nationale de Investitii"C.N.I." S.A;

In temeiul art.36 alin (2) lit. b) $i c), alin (4) lit. a), alin (5) lit. a), art.I23 alin (1) qi
art. 45 alin. (3) din Legea nr.27512001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HorARAgrE:

Art.L. Se aproba predarea cdtre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice prin Compania NalionalS de Investilii "C.N.I." S.A., pe baza de protocol, a
amplasamentului (Casa de Culturd ,,Victor Vasilescu" Solca si teren aferent), situat in
oragul Solca, str. Republicii, nr.4 si aflat in administrarea Consiliului local al oragului
Solca, asezamant cultural in suprafata construita de 345 mp, si teren aferent in suprafata
de 830 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.30133, nr. topo 30133-C1 si nr. topo
30133, liber de orice sarcini, in vederea reabilitarii si modernizdrii, si pe perioada
realizarii de oatre CNI a obiectivului de investilii ,,Reabilitare, modernizare gi extindere
aqezdmdrfi. cultural din oraqul Solca, judelul Suceava"



Art.2. Se aproba asigurarea ftnantarii de catre Consiliul Local al oragului Solca
pentru :

- Lucrari de sistematizare pe verticala a amplasamentului;
- Racorduri la utilitati (electrica, apapanal,gaz sau alt tip de combustibil utilizat

etc);
- Intretinerea si exploatarea obiectivului de investitii.
Art.3. Consiliul Local al oraqului Solca, se obliga sa asigure, in conditiile legii,

suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizareasantierului.

Art. - Se aprobd finantarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si
lucrari finantate de UAT Solca in valoare de 6880 lei cu TVA.

Art.S. Consiliul Local al oragului Solca se obliga c&, dupa predarea
amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatiicestuia si sa il lntretina
pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 6. Ptin ptezenta hotdrdre se revocd HCL Solca nr. 21130.06.2009 privind
transmiterea in folosin!5 gratuitS cdtre compania NalionalS de Investilii - cNI SA, a
Casei de Culturd ,,Victor Vasilescu" Solca gi a terenului aferent, pe durata realizdrii
lucririlor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale 

-gi 
dotur.a Casei de

Culturd,,Victor Vasilescu" Solca.

PRE$EDINTE E $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Marian LUNGU
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