
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in gedinl6 ordinard

a Consiliului Local al oragului Solca, judeful Suceava

valerut J6ranu-Hofndr, primarul oraqului solca, judetul suceava;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare qi funcfionare a

consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca n . zgtzl.l0.200g;
in temeiul ar1.3g alin.(l) 9i art.68 ai".1f 1 din Legea nr.21512001, privind administralia public6

localS, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

DISPTIN:

Art.1 Se convoac5 Consiliul local al oragului Solca in qedinld ordinar6 pentru ziua de ma(i 30
decembrie 2014, orele 16oo, in sala de qedin{e a Consiliului local, cu urmltorul priiect al ordinii de zi:

1. Prezentarea qi supunerea spre dezbalere qi aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul
desfdqurdrii qedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului Solca din data de 2g noiembrie ZOt+ qi a
Procesului verbal incheiat cu prilejul desftqur[rii gedinlei de indata a Consiliului Local al oraqului Solca
din data de 1 1 decembrie 2014.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei cadastrale de dezmembrare a unui imobil,

inscris in CF nr. 32662 UAT Solca, situat in intravilan, proprietate privata a oragului Solca, judelul
Suceava.

Inifiator: Valeru! J6ranu - Hofn6r, primarul oraqului Solca
3. Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului de ocupare a funcliitor publice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului oragului Solca, pentru anul2ots.
Inifiator: Valeru! J6ranu - Hofndr, primarul oraqului Solca

4. Proiect de hotdr6re privind modificarea statului de func1ii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraqului Solca gi unitdfilor subordonate Consiliului Local al oragului Solca, jude,tut Suceava,
aprobat prin HCL w.42131.07.20t3 qi modificat prin HCL w.t613r.03.20t4.

Iniliator: Valeruf fdranu - Hofn6r, primarul oraqului Solca
5. Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2d15, in oraqul

Solca.

6 proiect o.e hor6r6re q.ll* *,';;XH''J.itffiffi lt"i3l;flllfi "ffiIlli,i,X?'0.
comercializare a produselor gi serviciilor de pia16 pe ruza oraqului Solca.

Iniliator: Valeru! Jdranu - Hofn6r, primarul oraqului Solca
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea decontdrii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice qi

a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic ,,Tomqa VodA" Solca, aferente lunii noiembrie
2014.

Inifiator: Valeruf ldranu - Hofndr, primarul oraqului Solca
8.

Art.2
Intrebiri, interpeldri.
Secretarul oraqului solca, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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