
 
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 joi,  29 
martie 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 februarie 
2012. 
                 Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere 
la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al oraşului Solca, pentru anul 2011. 
     Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca  

3. Informare din partea Poliţiei oraşului Solca cu privire la activitatea desfăşurată în anul 
2011, pe linie de ordine publică şi măsurile avute pentru îmbunătăţirea activităţii în anul 2012. 
  Prezintă: Subcomisar Todiraş Ionescu Costel, comandantul Poliţiei oraşului Solca 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a imobilelor din 
cadrul fostului Spital Solca – Pavilion I şi a terenului aferent acestora, proprietate privată a oraşului 
Solca, situate în oraşul Solca, strada Republicii, fn.  

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în 

suprafaţă de 308 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Libertăţii, oraşul Solca. 
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2012. 
     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe 

anul 2011. 
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 

8. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din 
domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava.  

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul oraşului Solca, pentru anul 2012. 
      Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane materiale şi 

financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2012. 
      Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului la nivelul oraşului Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii februarie 2012. 

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
13. Proiect de hotărâre privind exprimarea unui acord de principiu pentru realizarea 

obiectivului „Instalaţie tehnologică de suprafaţă pentru Sonda 103 Paltin”. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
14. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului Chirilă Iulian, din 

oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.3, judeţul Suceava, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 993/14.03.2012.   

15. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului Timinger Ioan 
Nelu, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.1, judeţul Suceava, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 994/14.03.2012.   

16. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Chelariu Mina, 
domiciliată în mun. Botoşani, str. Aleea Parcul Tineretului, bl.20, ap.19, et. III, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 1032/16.03.2012.   

17. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului Constantineanu 
Adrian, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.4, judeţul Suceava, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 1041/16.03.2012.   

18. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Irimescu Maria 
Lucia, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, judeţul Suceava, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 1112/22.03.2012.   

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