
ROMiJ\-lA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CO\SILIUL LOCAL

HOT,iRARE

de modificare a HCL Solca nr.67 din 29 noiembric 2018 privind abrogarea HCI- Solca nr..l2 din 26
iunie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru paji$tile permanente din proprietarea

privati a oraSului Solca, judetul Suceava

Consiliul Locel al orasului Soloa, judelul SUceava;
Avend in vedere:
- Expunerea de motive a d-nului Comel-Trilan TEH,^NIUC, primarul orarului Solca, inregistrari sub
nr.o-r'l d'n I ,r. 12.20 I 8;

- Raportul de specialitate al drei Angelica BAHAN. consilier juridic r"n cadrul aparatului de specialitalc
al primarului ora$ului solca, cu atribulii delegate de secrera. al ora$ului solca, inregistrat sLib nr 6453
din 19.12.2018i
_ Raportul de avizare al cornisiei pentru programe de dezvoltare econonico-sociala, buget. Iinanlc.
administrarea domeniului public ai privat al comunei, agricul .a, gospoddrie comunali, prorcctia
mediului $iturism din cadrul Consiliului local alora;ului Solcat
- Raportul de avizare al comisiei pentru administralje publice 1oc ali, j rLrid ica $i de disciplini, apararea
o.dinii 9i IiniStii publice, a drepturilor cetelenilor, anrenajarea teritoriului ;i urbanism din cadrui
Clonsiliului looal al ora$ului Solca;
- Adresa lnstituliei Prelectului - Judelul sLrceava nr.l4l8,1/10/ I din 2,1.07.201 g. inregistrata la prirnirja
olagului Solca sub nr. 3"176 din2'7.01.2AtBi
ln (1, rlun.l.lAte jJ pr(\eder.lC:
- art.6, alin. (2) din OUG nr.34/2013 privind orsanizarea, administrarea si exploatarea pajiltilor
pemanente si pentu modificarea si complerarea Legii fondului lunciar nr. I g/l 991 . ou mod iil-arile si
completerilc ulrerioare, corobo*t cu arr. 8 li a,r.9 din HCR nr. 106,1/2013 !iar1.3 iin HG nr. 78120r-s
privind modificarea $i completarea Nonnelor metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonanlei
de urgenra a GuvernulLri nr.3,1/2013 privind or!anizarea, administrarea si cxploalarea pali!1iLor
permanentc $ipentru modil'icarea si complctarea Legli t'ondului turciarnr. Igr,l99l;
- art. 1, pct.7 fi pct.lldinLegeanr.86/20l,lpentruaprobareaOUCnr.34i20l3privindorganizarca;i
exploatarea pajiltilor permanente tj pentru modillcarea $i completarea Legii londului funciar nr.
18/1991:
- art.l, pct.2" art. 10, aLin (l) din Legea nr. 156,,2015 privind aprobarca OUG nr. 63,/2014 penrfu
modilicarea 5i completarea unor acte normative din domenlul agriculturii:
- HCR nr.214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea tbnduriror necesarc penrru
realizarea amena.jamenteior pastorale ale supraf'clclor de pajirti permanente. precum si penh.u
modilicarea si completarea Normelor metodologicc pentru aplicarca prevederilor ordonanlei de
Urgenta a Cuvernului nr.34/2013 pri'ind organizarea, administrarea si exploatarea pa.iiltilor
permanente ti pentru moditicarea fi completarea Legil fondu[li funciar nr. Ig/]991. aproiaie prin
Hotererea Cuvemului nr. 1.064/20 13t
- Legii nr' 161/2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercltarea demnitdlilor
publice, a luncliilor publice ;i in mcdilll de alaceri. cu modllicirile Si completdrile ulterioare;
' art.6 ajin (l) din Legea nr.2,1/2000 privind normele de lehnicd legislarivi pentru elaborarea actclor
nonnalive, republicalA. cu rnodilicdrile gi completirilc ulterioare:



in temeiul prevederilor aIt. 36 alin. (2). lir. c). alin. (5), lit. o).
alin. r ,. lt br d.r legea n-. 215 200. pri\inJ adrrin::[Jlid Tuolijr
completarile ulterioare,

HOr,[rL{$TE:

Art, l Ad. 1 ]a HCL Solca nr.67 din 29 noiembrie 2018 privind abrogarei,r HCL Solca nr. 32 dii 26
iunie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pasroral pe,rru paji;tile permanente din proprietarea pri!a!d a
ora$ului Solca, judelul Suceava, se modificd gi va avea urmatorul cuprins:

"se revocr HCL solca nr.32 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastorar
pentru pajiqtile permanente din proprietatca privati a o.aiului Solca, judelul Suceava,

Art.2. Secretarul oragului Solca va asigura publicitatea $i comunicarea prezentei hoi6reri instituliilor
f i persoanelor interesate.
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precum qi afi. 45 alin. (l) 5i an. 115,
localA, republicata, cu modiUcidle si
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