ROMANA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
de revocare a

Hotirarilor Consiliului Local al oragului Solca

nr.6127 .02.2014,24131.03.2016 gi

12102,03.2018 privind completarea lnventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al

oraSului Solca, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotirerea Consiliului local al oragului Solca
nr.31 din 30.08.1999, cu modificdrile qi completerile ulterioare

Consiliul Local al oragului Solca, judelul Suceava;
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive a d-nului Cornel-Trifan TEHANIUC, primarul oragului Solca, inregistratd sub
nr .2125 din 26 .Q4 .2018
- Raporiul Biroului buget"contabllitate, resuTse umane, impozite gi taxe locale din cadrul Primeriei
oraqului Solca, inregistrat sub nr. 2126 din 26,04,2018j
Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socia e, buget,

-

finante, administrarea domeniului public Si privat al ora$ului, agriculturd, gospoderie comunale, protec(ia
mediului$i turism din cadrul Consiliulu local al ora$ului Solca, inregistrat sub nr.2127 din 26.04.2018;
- Adresa lnstitutiei Prefectului - Judetul Suceava ff. 592211011121 .03.2018, inregistrate la Primdria
ora9Ului Solca sub nr. 172U42.04.2018,
-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publ,ca, cu modificdrlle gi compteterile
ulterioare $i ale Hotirarii Guvernulul nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
lnventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunelor, ora$elor, municipiilor gijudetelor;
-Dispoziliile Hotirerii Guvernului nr.135712QQ1 privind atestarea domeniului public al judetului
Suceava, precum gi al municipiilor, oragelor 9i cornunelor din.judetul Suceava, cu modificrrile $i completerile
ulterioarej
Tn temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (2) llt. c) qi art,45 alin. (1)din Legea nr. 215/2001 a administratlei
publice locale, republicate, cu modificdrile $i cornpletdrie ulterioare,
HOTARA$TE:

Art. 1. Se revoce Hotirarile Consiliului Local al oragului Solca nr.6/27.02,2014,24131.03.2016
'12102.03.2018 privind completarea lnventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al

Si
oragului Solca, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hoterarea Consiliului local al oragului Solca
nr.31 din 30.08.1999, cu modiflcarile 9i completirile ulterioare .
Art. 2. Secretarul oragului Solca, judetul Suceava, va comunica prezenta hotirare lnstituliei
Prefectului - Judetul Suceava !i persoanelor interesate.
PRE$EDtNTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
An@iia BAHAN
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