
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

oRAguL soLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in gedinfd extraordinard

a Consiliului Local al oragului Solca, judelul Suceava

Valeru! Jdranu-Hofndr, primarul oragului Solca, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Referatul domnului Marian Lungu, secretarul oragului Solca, inregistrat sub nr. 5434 din

1 1 .1 1.2015;
- Referatul doamnei Mirela Pricop, gefa biroului buget contabilitate, resurse umane,

impozitg gi taxe locale, inregistrat sub nr. 5435 din 11.11.2015;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (4) din Regulamentul de organizare gi

funclionare a Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39/3 1.10.200g;
In temeiul att.39 .alin.(2) 9i art.68 alin.(l) din Legea nr.2l5l2101, privind administratia

publicd local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

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

2. proiect de hot6r0re o.,",,otil'.1ilX#X'ffi:,:1fiffii'l?':l;,T,tli':'"?,"j,'X.nt* unur
20t5.

3 proiect de hot6r6re p,i"i,dl;illlllJ;X3'iiX'j3fiilI["i3l.ffi',TltH:HY]::i,1ilou
9i Canalizate Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava Si imputernicirea
reprezentantului Consiliului Local al oragului Solca ?n Adunarea Generald u AfaC'Suceava, s6
voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum gi pentru semnarea
Actelor adilionale de modificare a Actului coniitutiv gi a Statutului-AJAC Suceava, ca uffnare a
primirii/retragerii unor membri.

Inifiator: valeru! Jdranu Hofn6r, primarur oragului Solca
4. Proiect de hotdr6re pentru modificarea art. I din HCL Soica nr. 4013i august 2015privind alocarea unei sume din bugetul local al oragului Solca, Parohiei Ordodoxi ,,SfrnJiiApostoli" Solca, judeful Suceava.

Iniliator: valeru{ fdranu Hofnir, primarul oraqului Solca
oragului Solca, va duce la indeplinire prevederiie prezentei dispozilii.

Art.1 Se convoacd Consiliul local al
vineri, 20 noiembrie 2015, ora 900, in sala
ordinii de zi:

Art.2 Secretaru

Valeruf !

Solca, 16 noiembrie
Nr.240

DISPUN:

oragului Solca in gedin!6 extraordinarl pentru ziua de
de gedinle a Consiliului local, cu urm[torul proiect al

Y TZ AT PENTRU LEGALITATE,
Marian LUNGU

Secretarul oruqtr/ui Sol.u
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