ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

rivin d ap rob a rea co mp on enr"r"a"#.ff ffi",. d e licitaf ie p entru v inzar ea,,
concesionarea sau inchirierea, dupi caz, a unor bunuri mobile sau imobile
apar{inind patrimoniului qi respectiv domeniului public sau privat al oraqului Solca
p

Consiliul local al oragului Solca, judepl Suceava;
Avind in vedere:
- Expunerea de motive prezentat[ de c[tre d-nul Cornel-Trifan fehaniuc, primarul
oraqului Solca, inregistratd sub nr. 5969 din 31 .10.2016;
- Raportul de specialitate intocmit de d-nul Marian Lungu, secretarul oraqului
Solca, inregistrat sub nr.6006 din 3 1.10.2016;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat al oraqului,
agriculturd, gospodirie comunalS, proteclia mediului qi turism din cadrul Consiliului local
al oragului Solca;

- Adresa Instituliei Prefectului Judelul Suceava nr. 140151101111,4.10.2016,
inregistratd la Primlria oraqului Solca sub nr. 5769120.10.2016;

-

f,inAnd cont de prevederile art. 16 alin (4) din Legea nr. 50ll99l privind
autorizarea lucrdrilor de construclii, republicat6., cu modificdrile gi completirile ulterioare;
in temeiul dispozi1iilor,art.36 alin (2) lit c), art. 123 Ei art.45 alin (1) din Legea nr.
21512001privind administralia publica local6, republicat6, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HOTARA$TE:

Art.l Se aprobl componenfa Comisiei locale de licitalie pentru vdnzarea,
concesionarea sau inchirierea, dupd caz a unor bunuri mobile sau imobile aparlinAnd
patrimoniului qi respectiv domeniului public sau privat al oraqului Solca, dupd cum
urmeazd
1. Valeruf f[ranu-Hofhir - viceprimarul oragului Solca - preqedinte
2. Isabella-Eufrosina Lungu consilier superior, serviciul urbanism qi cadastru secretar
3. Angelica Bahan - consilier juridic - membru
4. Lenula Vasiloschi - referent de specialitate urbanism - membru
5. Mirela Pricop - qef birou buget contabilitate, resurse umane, impozite Ei taxe locale
- membru
6. Petru Cotoard - consilier local al oraEului Solca - membru
7. Reprezentant al Consiliului Judetean Suceava - membru.

-

Art.Z Se nominalizeazd, ca membrii de rezervd ai comisiei menlion

atd, la art. l,
urmitorii:
1' Lidia Bigu - consilier superior, biroul buget contabilitate, resurse umane, impozite
qi taxe locale - membru

2.
3.

Hildegard Eisenhauer Strugariu consilier superior, registrul agricol
- membru
Gheorghe coturbag - consilier local al oraqului Solca membru
Art' 3 Se nominalizeazd' ca membrii ai comisiei de-solutionare a contestaliilor,
urmdtorii:
1 comel-Trifan Jehaniuc - primarul oraqului Solca - pregedinte
2. Marian Lungu - secretarul oragului Solca - membru
3. Doina covaliu - consilier local al oraqului Solca - membru
Art.4 Prin prezenta hotdrAre se revocd HCL Solca nr. 44 din 1 1 .07.2016.
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