
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in qedinll ordinar6

a Consiliului Local al oraEului Solca,.iudelul Suceava

Valeru[ Jaranu-Hofn6r, primarul oragu lui Solca. .i udeltll S uceava I

in conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare Ei func{ionare

a Consiliului Local al oraEului Solca, aprobat prin HCL Solca nr.39131.10.2008;
in temeiul art.39 alin.(l) Ei art.68 alin.(l) din Legea nr.27512001, privind administralia

publicl locali, republicata, cu modificarile gi completlrile ulterioare;

DISPLN:

Art.l Se convoacd Consiliul local al oraEului Solca in qedinfa ordinara pentru ziua de jor, 29

noiembrie 2012, orele l6oo, in sala de qedinle a Consiliului local, cu urmdtorul proiect al ordinii de

zi:
l. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu

prilejul desfbgurarii qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 3l octombrie
2012 Ei a Procesului verbal incheiat cu prile.iul desfbqurarii Eedinlei extraordinare a Consiliului
Local al oraEului Solca din data de 23 noiembrie 2012.

PrezintS: Marian I ungu, secretarul oraEului Solca

2. Proiect de hot[rAre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor

didactice de la Liceul Tehnologic ,,Tomga Vodd" Solca, af'erente lunii octombrte 2012.
Iniliator: Valeru[ laranu Hofnir, primarul oraqului Solca

3. Proiect de hotardre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oragului

Solca, judeful Suceava, in Adunarea GeneralS a Aclionarilor a SC ACET SA Suceava.

Iniliator: Valeruf liranu Hofhir, primarul oraqului Solca

4. Proiect de hotar6re privind imputernicirea SC ACET SA Suceava, prin Consiliul de

Administralie in func[ie, sf, efectueze procedurile necesare in vederea selectarii candida]ilor pentru

funcfiile de membri ai Consiliului de Administralie al SC ACET SA Suceava.
Iniliator: Valeru! laranu Hothdr, primarul oraqului Solca

5- Froiect de hot[rdre privind aprobarea participirii oragului Solca, in calitate de membru

asociat in cadrul Asocialiei Grupul de Acliune Locala (GAL) Sucevila-Putna.
Iniliator: Valeruf Jdranu Hofnar, primarul oraEului Solca

6. Prezentarea Ei supr-rnerea spre dezbatere qi solufionare a cererii domnului Ghinghiloschi
Vasile, domiciliat in oragul Solca, strada Tomqa Voda. nr.8E, e1.4. ap.20, inregistratd la Primlria
oragului Solca sub nr. 4483120.11.2012.

7. Intreb6ri, interpelari.
Art.2 Secretarul oragului Solca, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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