
RO[iANA
JUDETUL SUCEAVA
oRA$UL SOLCA

GONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea lnventarului bunurilor care fac parte din domeniul public

oragului Solca, jud{ul Suceava, inscris in Anexa la Ho$rirea nr. 31 130.08.1999, cu

modificirile gi completlrile ulterioare

Consiliul local al oragului Solca, jude[ul Suceaua;

Av6nd in vedere:
-Expunerea de.motive prezentati de domnul Jiranu-Hofnir Valeru!, primar al

oragului Solca, judetul Suceava, inregistratd sub nr.1175 din 25.A2.2016;
-Raportul Biroului bugetcontabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale din

cadrul Primiriei oraguluiSoha, inregisfatsub nr.t 186 din 26.02.2016;

-Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociali, buget,

finan{e, administrarea domeniului publh gi privat al oragului, agriculturi, gospodirie

comunali, protec$a medlului giturism din cadrul Consiliului local al oragului Solca, judelul

Suceava, inregistrat sub nr.1733 din 25.03.2016;
-prevederile Legiinr. 21311998 privind bunurile proprietate public6, cu modificirile gi

completirile ulterioare gi ale Hot5r&rii Guvemului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor

tehnice pentru intocmirea invenErului bunurilor care alc6fuiesc domeniul public al

comunelor, oragelor, municipiilor gi jude{elor;

-dispozi$ile HotdrdriiGuvemului nr.135712001 privintl atestarea domeniuluipublic al

judefului Suceava, precum gi al municipiilor, oragelor gi comunelor din jude[ul

Suceava, cu modifi cirile Ei completirile ulterioare;

in temeiul dispozi$ilor art. 36 alin. (2) lit. c) Si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 21512001

a administra$eipublice locale, republicati, cu modiftcirile gicompletirile ulterioare,
HOrAnAgre:

Art. 1. lnventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al oragului Solca,
judelul Suceava, inscris in Anexa la Hotirdrea nr.31 din 30.08.1999, cu modificdrile gi

completirile ulterioare, se modifici dup5 cum urmeaz}:
(1) Textul de la pozi$a nr.61, coloana nr.3 va avea urmitorul cuprins , situat in

oragul Solca, judelul Suceava, in suprafald de 7250 m.p.,cu urmitoarele

veciniti$: N-cale acces, S-drum, E{eren proprietate privati a numitului

Ciobaniuc Stelian, V-sf.Poienilor, oragul Solca", coloana nr. 5 va area
urmitorul cuprins, 65,1 05'.

Art 2. Prin prezenta hotir6re se revoci Hotir0rea Consiliului Local al oragului

Solca nr.8 din 17.A3.24M.
Art 3. Primarul oragului Solca, judetul Suceava gi Biroul buget-contabilitate,

resurse umane, impozite 9i taxe locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotir0ri.

Pregedinte de gedinli,
Zabre0ctavian Vasile

il)Y
$olca, 31 martie 2016

Nr.23

Contrasemneazi:
Secretarul oragului,

Lungu illarian
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