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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
priyind convocaret in gedin{i ordinarl

a Consiliului Local aI oragului Solca, judetul Suceava

Valeruf T5ranu-Hofir5r, primarul oragului Solca, judeful Suceava;
In conformitate cu prevederile art.39 alin(3) din Regulamentul de

organizare gi functionare a Consiliului Loca1 al oragului Solca, aprobat prin
HCL Solca rv.39/31. 10.2008;

In temeiul art.39 alin.(l)
privind administralia publici
completirile ulterioare;

qi art,68 alin(l), din Legea nr.ZlSDAAl,
local5, republicati, cB modificirile qi

DISPUN :

Art.l. Se convoacl Consiliul local al oragului Solca, in qedin@
ordinar5, peatru ziua de luui, 30 iunie 2il14, orele 16000, in sala de gedi4e
a Consiliului local, cu urmltorul proiect al ordinei de zi:

l.Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului
verbal incheiat cu prilejul desfrgurErii gedinfei ordinare a Consiliului Local
al oragului Solca din data de 30 mai 2014.

Prezinti: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
2. Proiect de hotlr6re privind scoaterea la vdrr;ate, prin licitafie

public6, a unui lot de teren in suprafafi de 1560 ffi.p., proprietate privati a
oraqului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja.

Inigiator: Valeru! T[ranu-Hofo5r, prim4rul oraqului Solca
3. Proiect de hottutre privind aprobaret docrrmentafiei cadastrale

de apartamentare a imobilului C2,situat pe str. Republicii, nr.74, proprietate
publicd a oragului Solc4judeful Suceava.

Iniliator: Vateru{ T5ranu-Hofir,Ir, primarul oragului Solca
4. Proiect de hotlrdre privind stabilirea pregrlui de pornire in

vederea valorificirii, p.ir licitagie public6, a rmei cantitiifi de masi lemnoasl
din Pldurea or6geneascs Solca.

Inifiator: Valeru{ Tdranu-Hofir5r, primarul oragului Solca
5. Proiect de hotirdre privind aprobarea decontdrii cheltuielilor

pentru naveta cadrelor didactice qi a personalului didactic auxiliar de la
Liceul Tehnologic ,,Tomga Vode" Solca, aferente lunii mai 2014.

Iniliator: Valeru{ Tiranu-Hofoar, primarul oragului Solca



' 6. Proiect de hotiir6re privind aprobarea unei cereri depuse la
Legea w.l5DA03 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinfe proprietate personalS" republicatd, cu modificirile gi completirile
ulterioare

Inifiator: Valerul T6ranu-Ho&rir, primarul oragului Solca
7. Proiect de ho6r6re privind aprobarea modalitilfii de finantare a

Cnminului pentu Persoane V6rstrice Solca.
Inifiator: Vderul T[ranu-Hofo5r, primarul oragului Solca

8. infiebiri, interpeldri.
ArtJ. Secretanrl oraqului Solca" va duce la indeplinire prevederile

prezentei dispozilii.
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