
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSII,IUL LOCAL

HOTi.RARE
privind aprobarea constituirii comisiei speciale pcntru intoarnirea inventarului

bunurilor care alcifuiesc domcniul public al orasului Solca, judelul Suc'ava

Consiliul Local al ora$ulLri Solca, jucleiul Suceava:

Avand in vedere:
- Expunerea de motivc prezenlata de cdrre d-nul Conlel-lrilan'fehaniuc prirrarul

oralului Solca. inregistra6 sub nr.1017 din 28.02.201 8;

- Rapoftul de specialitatc al Biroului buBet-contabilitale' resurse umane, inrpuzite

ii raxe locale din cadrul Primariei oralului Solca, inregistrat sub nr.10l 8 din 28.02.201 8;

- Rapodul de avizare la Comisiei pentru programe de dezvoltare ccont'rnlto-

soclali. buget. tlnanle, administrarea domeniului public;i privat al ora$ului. agri'rrllLrri
gospoddrie comunalat, proteclia mediului !iturism din cadrul Consiliului Localal ora;ului
Solca:

- Rapol1ul C]omisiei pentru adminislra1ie publica locale, jLlridica !i de disciplina,

apirarca ordinii pubLice, a drepurilor oetilenilor. amenajarea leritoriului li urbanism;

- Prevederile Lcgii nr.213/1998 privind bunurile proprietatc publici,
repLrblicati, cU modificirile $i complcteriie Lrlterioare;

- Prevcderile tlotdrarii ClonsiliulLri Local al ora;ului Solca n r.3 1 ,'3 0 0 8 ' 1 999

privind aprobarea inventarului bunLlrilor carc elcdtlriesc domcniul public irl oragului

Solca, judelul Suceava, cu modificarile $i complctarilc Lllterioarei

- Prevederile Legii nr.27ll2006 privind iinanlelc publice locale, cu modificirile

ti completarile Lrlterioare;

- Prevederile anexeinr.l, pct.ll alii . (1) fialin (2) lit.c) din Hotirarca de Cuvern

nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice !i intocmirea inventarului bLrnurilor

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oratelor. mLlnicipiilor $ijudetelor:
- Prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrLllui ti publicilailii imobiliare. republicata.

cu modificirilc 5i completirile ulterioare;
republicrri. cu moditlcirile

aprobarea Normelor'
aicAluiesc domeniLll

publical statulLri !i al Lrnitdfilor administraliv teritoriale;
- P|cvederile Legii nr.35l/2001 prirind arnenaiarea teritoriului $i u|banisnrulLri-

cu modificarile 5i completarilc Lrlterioare;

- Prevedcrile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infbrma!iilc de

interes public, cu modificerile sl completarile ulterioare;
- Preveclerile Legii nr.52/2003 privind transparenla decizionald ln administrlli.

oublici locald. cu modificarile $i completarile ulterioare;' in temeiul aft.36 alin (2) lit c), an45 alin (3), art. 120 ti art.ll5 alin(l)
lit.b) din [-cgea nr. 215'/2001 privind administralia publici localar,

republicate, c u modilicarile $i completErilc ulterioare

HoIAR{)lE:

Aft.1. (l) Se aprobi constituirea comisici speciale penlru intocmircr
inventarului bunurilor care alcatuiesc dorncniul public al orasului Solca.

.iudelul Suc(java. in Llrmatoarea componenld:

- Prevederile Legii nt.82/1991 privind contabilitatca.

$i completarilc ulterioare;
- Prevederile Hotarerii de Cuvern nr' l0ll/1999 pentru

Nletodologice privind inrcgistrarea in contabilitate a bunurilor care



Prcscdinte: Cornel-Trifan Tehaniuc - primarul orasului Solca

Secretar: Bahan Angelict - secretar al oralului Solca

Membrii: Pricop Mirela - tef birou buget conlabilitate, resurse umane, impozite $i

taxc local
Vasiloschi Lenula - r'eferent specialitate, sct-viciul urbanism $i cadastru
Strugariu Eisenhaucr Hildegard - co silier superior, compartimeniul

idmillistratic publici locali, regislrul agricol

(2) Pentru indeplinirea atribuliilor, comisia prevarzutd la alin (1) va

fi sprijinita dc urmdtoarele pcrsoane din cadrul aparatullli de specialitate al

primaru lui:

Lungu Isabella Eufrosina - consilicr superior, servicirll urbanism !i
crd:rst ru:
Col(un Gabriela -
publici locald,

PRX$E Nrn on $noIxT.[,
Florin aniel ROMANIUC

consilier superior, compartimentul administra$ie

CONTRASEMNEAZA,
secretrrul orasului Solca.

Aft.2. (1) Comisia nominalizata la art l alin (l) va intocmi inventarierea
bunurilor care apa4in sau Lrrmeazd sa ile trecute in domeniul public al oratlrlui
Solca, judeiul Succava, in conlbrmitate cll prevederile tlotararii de Guvern
rrr.5.18/ 1999 privind aprobarea norrnelor tchnice $i intocmirca inventarului
bunurilor carc alcatuiesc domeniul tlllblic al comunelor, ora$elor.

rnunicipiilor qi.judelelor.
(2) Dupa intocmirea inventarului, acesta va tji supus sprobarii

Consiliului Local Solca qi va lii inaintat Clonsiliului Judelean SLrceava pentru

atestarea acestuia prin hotararc de guvern
(3) Orice completare sau modillcare adusd la domeniurl public al

oraqului Solca va fii prezentati sprc insusire $i aprobare Consiliului Looal Solca.

Art.3. Sccretarul oragului Solca, judetul Suceava, va comutni,'lt
prezenta hotarare Instituliei PreltctulLri - Judelului Suceava gi persoanelor'

nominalizate la art. 1 alin (l) 9i alin (2), o va publica pe slte-ul institu[iei

www.solca.ro !i o va afi9a la avizierul de la sediul primdriei.

Ansel((TBAHAN'\N""

Solca, 28 febru;rrie 2018
N r. 1{)


