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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in gedinld extraordinard

a Consiliului Local al oragului Solca, judelul Suceava

Valeru! Jdranu-Hofnir, primarul oraqului Solca, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Referatul domnigoarei Angelica Bahan, consilier juridic in cadrul aparatului de

specialitate al primarului oragului Solca, cdreia i s-au delegat atiibutiile de secretar ai oragului, pe
perioada efectudrii concediului medical, a domnului Marian Lungu, inregistrat sub nr. 4g27 din
15.10.2015;

- Referatul doamnei Mirela Pricop, gefa biroului buget contabilitate, resurse umane,
impozitg gi taxe locale, inregistrat sub nr. 4981 din 22.I0.2015;

In conformitate cu prevederile art,39 alin (4) din Regulamentul de organizare gi
funclionare a Consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39l3l.tO.ZOOS;

In temeiul art.39 .alin.(2) 9i art.68 alin.(1) din Legea nr.2l5l20O1 privind administratia
publicd localS, republicatd, cu modific[rile gi compretdrile ult..ioa.";

DISPI"IN:

Art.1 Se convoacd Consiliul local al oragului Solca in qedin!6 extraordinar[ pentru ziua de
miercuri, 28 octombrie 2015, ora 900, in sala de gedinle a Consiliului local, cu urmdtorul proiect al
ordinii de zi:

l. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu
prilejul desfdgurdrii gedinfei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 30
septembrie 2015.

Prezintd": Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2' Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetuluilocal al oragului Solca gi a activit6lilor

finanlate din venituri proprii gi subvenfii pentru anuf20l5
Iniliator: valeru! !6ranu Hofndr, primarul oragului Solca

3' Proiect de hot[r0re_privind aprobarea cregterii salariale de p6na b D Yopentru salarialii
aparatului de specialitate al Primarului oragului Solca gi unitalilor subordonate Consiliului Local
al oraqului Solca, precum gi pentru salarialii Cdminului pentru Persoane Varstnice Solca.

Iniliator: valeru! Jdranu Hofn[r, primarul oragului Solca
4. Proiect de. hotdrdre privind transmiterea unei suprafele de teren, propriitate privat6 a

oragului Solca, in folosinfi gratuitd cdtre judelul Suceava, in administrur.u'dir..{iei Generale de
Asisten![ SocialS 9i Protecfia Copilului Suceava - Centrul de P]asament "Mihai1 gi Gavril,, Solca.

Iniliator: valeruf !6ranu Hofndr, primarul oraqului Sorca
Art'2 Secretarul oragului Solca, va duce la indeplinire prevederiie prezentei dispozilii.

Valeru! JA
AY TZ AT PENTRU LEGALITATE,

Marian LUNGU
(Semgt4rul oragului Solca

0Jpo^o.,.r
Solca, 23 octormbrie
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