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ROMANIA
JI'DETTiL SUCEAVA. 

ORASUL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind conyocarea in gedin{I ordinarl

a Consiliului Local al oragului Solca, judetul Suceava

Valeru! Tiranu-Ho fndr, primarul oraqului Solca, judeful Suceava;
in conformitate cu prevederile afi.39 alin(3) din Regulamentul de

organizare gi funcflonare a Consiliului Local al ora.qului Solca, aprobat prin HCL
Solca nr.39 /31. 1 0.20O8 ;
In temeiul art.39 alin.(l) gi art.68 alin(l), din Legea nr.215/2OO1, privind

administralia public6 local6, republicatE, cu modific6rile qi complet6rile
ulterioare;

DISPUN :

Art.l. Se convoac[ Consiliul local al ora$ului Solca in gedinp ordinarl
pentru ziua de vinerir 30 mai 2014, orele 16,00, in sala de gedinle a Consiliului
Iocal, cu urmitorul proiect al ordinei den:

l.Prezettarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului
verbal incheiat cu prilejul desfrqur6rii gedinpi ordinare a Consiliului Local al
ora;ului Solca din data de 30 aprilie 2014.

Prezinti: Marian L*g,r, secretarul oragului Solca
2. Proiect de hotirSre privind scoaterea la vdnzare, prin licitalie

publicd, a unui lot de teren in suprafalS de 1560 m.p., proprietate privati a oragului
Solea, situat pe strada Gheorghe Doja.

Iniliator: Valeru! Tiranu-Hofnhr, primarul oragului Solca
3. Proiect de hotErfire privind aprobarea decontirii cheltuielilor

pentru naveta cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la Liceul
Tehnologic ,,Tomga Vodf' Solca, aferente lunii aprilie2Al4.

Iniliator: Valeru1 T6ranu-Hoft [r, primarul oragului Solca
4. Proiect de hotlrire privind aprobarea unei cereri depuse la Legea

nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentu construirea unei locuinle
proprietate personalfl republicati, cu modificlrile gi completlrile ulterioare.

Iniliator: Valeru1 T6ranu-Hofrrlr, primarul oraqului Solca
5. Proiect de hotirire privind alocarea unei sume de la bugetul local al

oraqului Solca in vederea premierii unui elev de la Liceul tehnologic ,,Tomga
Vod5" Solca legitimat la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pentru rezuhate
sportive deosebite.

Iniliator: Valeru! Tlranu-Hofirir, primarul oraqului So lca.
6. lntrebiri, interpeliri.

Art.Z. Secretarul
prezentei dispozilii.

Solca, rra duce la indeplinire prevederile

PRI
Yaleru{

U LEGALITATE,
SECRETAR,

Solca, 23 mai 2Ol4
Nr.56 litr^:
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