
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea în şedinţă ordinară 

a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava 
 
 
 Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 În conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Local al oraşului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39/31.10.2008;  
 În temeiul art.39 alin.(1) şi art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
DISPUN: 

 
 Art.1 Se convoacă Consiliul local al oraşului Solca în şedinţă ordinară pentru ziua de vineri,  
27 aprilie 2012, orele 16°°, în sala de şedinţe a Consiliului local, cu următorul proiect al ordinii de 
zi: 
 1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal încheiat cu 
prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 29 martie 
2012 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din data de 17 aprilie 2012. 
                 Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 din HCL Solca nr.14/2011 privind 
aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru 
persoanele vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a 
reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii martie 2012. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare a unui lot de teren în suprafaţă de 155 mp, 

proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, nr.40, către SC „Arta Stil 
Bucovina” SRL, proprietara construcţiilor de pe acest teren. 

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
5.  Întrebări, interpelări. 

 Art.2 Secretarul oraşului Solca, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
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