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JUDEŢUL SUCEAVA 
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PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE 

privind convocarea în şedinţă extraordinară 
a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava 

 
 Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 În conformitate cu prevederile art.39 alin (4) 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.(2) 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 extraordinară pentru ziua de 
luni, 16 iulie 2012, orele 1400, în sala de şedinţe a Consiliului local, cu următorul proiect al ordinii 
de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea 
orăşenească Solca, pentru populaţie şi pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca. 

Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca  
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei locale de licitaţie pentru 
vânzarea, concesionarea sau înschirierea după caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând 
patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca.  

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 mai 2012. 

Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2012. 

 Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei din partea ROMGAZ – 
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA – Sucursala Mediaş nr. 5055/20.04.2012, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1694/03.05.2012. 

6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Babineac Elena 
din oraşul Solca, strada Victor Vasilescu, nr.3, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
1806/08.05.2012.   

7. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei din partea ROMGAZ – 
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA – Sucursala Mediaş nr. 7428/05.06.2012, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2242/07.06.2012. 

8. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Paraşciuc Maria 
din oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr.29, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub 
nr. 2214/06.06.2012.   

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