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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRiMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in q;edin![ ordinard

a Consiliului Local al oraqului Solca, iudeful Suceava

Valeru! Taranu-FIofnar, primarul oraqului Solca. iudelul Suceava;

in confbrmitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare q;i funclionare a

Consiliului I-ocal al or:aqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39/31.10.2008;
in temeiul art.39 alin.(1) qi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001. privind adrninistr:a1ia publica

locaia, republicata, cu rnoclificirile gi complet[rile ulterioare;

DISPT]N:

Ar1.1 Se convoacd Consiliul local al oragului Solca in qedinfa ordinard pentru ziua de vineri 31

octombrie 2014, orele 16o", in sala de;edinJe a Consiliului locai, cu urmdtorul proiect al orclinii de zi:
1. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere Ei aprobale a Procesului verbal incheiat cu pr:ile.jul

deslbquralii gedinfei orc]inare a Consiliului Local al oragului Solca din clata de 30 septembrie 2014 qi a
procesului ver:bal incheiat cu prilejul desfEEurdrii qedingei de indati a Consiliului l,ocal al oragului Solca
clin clata de 9 octombrie 2014.

Prezintd: Marjan Lungu, secretarul oraguhri Solca
2. Prezentarea opfiunii domnului consilier Alaci Gemot-Cr"rrt. in confbnniterte cu prevedelile

O.U.Ci nr. 55/2014 perltru reglementarea unor mdsuri privind adrninistrafia public[ locala.
Prezintd: Marian Lur-rgu, secretarul oraq;ului Solca

3. Prezentarea op{iunii domnului consilier Zabre Octavian Virsile. in contbrmitate cu prevederile
O.U.C nr. 55/20i4 pentru reglementarea unor masuli privind acLninistrafia publica locali.

Prezintd: Malian Lungu, secretarul oraSului Solca
4. Prezentarea opfiunii domnului consilier Filimon-Covaliu $tefhn, in confbrr.nitate cu preveder:ile

O.U,G nr. 55/2014 pentlu reglernentarea unor miisuli privind admir-ristralia pr-rblicii locall.
Prezintd: Marian I-ungu. secretarul oraq;ului Solca

5. Proiect de hotdrdre privind lectificarea bugetului local al oraqului Solca. pentru anul 20i4.
Inifiator:: Valeru! lirranu - I-{ofndr, plimarul ora;ului Solca

6. Proiect de hotarile privind completarea Inventarului bunurilor imobile car:e fac parte din
domeniul pr:ivat al olaqului Solca. iudetul Suceava.

Inifiritor:: Valeru! Jdranu - Flofnar. prirran-rl ora;;uiui Solca
7. Proiect de hot[r'ire plivind trecerea unor suprat-e1e de teren proprietate privatir a oragului Solca.

din administrarea Centrului de Plasament ..Stintii Arhangheli Mihail ;i G;rvril" Solca in administrarea
Consiliului Local al oraE;ului Solca.

Inifiator: Valeruf Jf,ranu - I{ofnar, primar:ul ora;ului Solca
8. Proiect de hotdrire privind aprobarea decontirrii cheltr-rielilor pentrr"r rlar:c,ta cadrelor

clidactice qi a personalr.rlui didactic auxiliar de la L.iceul Tehnologic ..'Tom;;a Vodri" Solca. ai'erente lr"rnii

septen'rbrie 2014.
Inifiator: Valerir! Tfu'anu - I'Iofl-r[r'. primarul oraq;urlui Solca

9. intrebari. interpel[r'i.
Ar:1.2 Secretarul oraqului Solca, va duce la indeplinire prevederile pr:ezentei dispozilii.
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