ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
nr.
Solca
16 din 03.06.1994 priyind darea in folositrti Casei do Copii
gcolari Solca, a unui imobil !i a HCL Solca nr.27 din 29 august 2003 pentru modihcarea IICL Solca
nr. 16 din 03.06.1994 privind darea ir folosintl Casei de Copii fcolari Solca, a unui imobil

priyind abrogarea HCL

Consiliul Local al orapului Solca, judelul Suceava;
Avand ill vedere:
Expunerea de modve prczentati de citre primarul oragului Solca, d-nul Comel-Trifan
JEHANIUC, inregistrati sub nr.4793 din 28.09.2018;
- Rapornrl de specialitate al biroului buget contabilitate, resuse umane, impozite qi tare locale din
cadrul Primiriei oraqului Solca, inregistrat sub nr. 4794 din 28.09.2018;
- Rapotul de avizare al Comisiei pentru proglame de dezvoltare economico-sociale, buget, finan1e,
administrarea domeniului public qi privat al oragului, agriculturi! gospodArie comunalA, proteclia mediului
$i turism din cadrul Consiliului Local Solca;
- Adresa Direcliei Generale de AsistenF SocialA !i Proteclia Copilului a Jude{ului Suceava, nr.
83957 din 10.09.2018, inregistatd Ia P mtuia oraqului Solca sub nr.45'751t't.O9.2}tg;
- in conformitate cu prevederile Legii nr.21311998 privind proprietatea publice $i regimul juddic al
acesteia. cu modificirile Si completirile ulterioare;
In temeiul art.36, a1in.(2) Iit.c), alin (5) lit a), art.124 qi art.45 a1in.(3) din Legea m.215/2001
pdvind administralia publicd locald, republicati, cu modificirile qi completirile ulterioare;

-

HOTiRi$TEr

Art.l.

Se abroga HCL Solca rv. 16 din 03.06.1994 privind darea in folosinti. Casei de Copii
Solca,
a
unui imobil qi HCL Solca nr.27 din 29 august 2003 pentru modificarea HCL Solca nr. 16
Scolari
din 03.06.1994 privind darea in folosinF Casei de Copii gcolari Solca, a unui imobil.
Art.2, Predarea-preluarea imobilelor situate in ora;ul Solca, strada Tomqa Vodi, nr. 32, ce fac
obiectul hotArarilor menlionate la art. 1, se va face pe bazd de protocol incheiat intre ptulile interesate, in
tennen de 30 de zile de la data intarii in vigoare a prczentei hotareri.
Art.3, Primarul ora5ului Solca prin Bircul buget contabilitate, tesruse umane, impozite $i taxe
locale, vor aduce laindeplinire prevederile prezentei hotirAri.
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