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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in +edinti ordinari

a Consiliului lmal al oragului Solca, judetul Suceava

Valeru! T6ranu'Ho&tlr, primarul oraqului Solca, judeful Suceava;

in conformitate cu prevederile art.39 alin(3) din Regulamentul de

organizare qi funclionare a Consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin
HCL Solca nr.39 /31 . 10.2008;

In temeiul art.39 alin.(l) ;i art.68 alin.{l) din Legea w.215/2001,
privind administrafia publici local5, republicatd, cu modificirile qi

comp letiril e ulterioare ;

DISPUN :

Art.l. Se convoaci Consiliul local al <lraqului Solca, ?n qedinli
ordinar[, pentru ziua de vinerrr 2g mai 2011oreile 16r{10, in sala de gedinle

a Consiliului local, ou urm6tonrl proiect al ordinei de zi:
l.Prezentarea gi supunerea $prs dezbatere gi aprobare a Procesului

verbal incheiat cu prilejul desfrqur5rii gedin{ei ordinare a Consiliului Local
al oraqului Solca din data de 27 aprilie 2015, a Prmesului verbal ?ncheiat cu
prilejul desfiquririi qsdinlei extraordinare a Consiliului Local al oraqului
Solca din data de 8 mai 2$15 6i a Procesului verbal incheiat cu prilejul
desfrguririi qedinfei exfraordinare a Consiliului l"ocal al oragului Solca din
data de 22 mai 2015.

Preantil:. Marian Lungpr, secretarul oraqului Solca

2. Proiect de hotir"ae privind aprobarea ?ncheierii contului de

execulie a bugetului local pe anul 2414.
Inifiator: Valeru$ Tiranu-Hofrrir, prirnarul oraqului Solca

3. Proiect de hotirdre privind aprobarea Sardiului de fezabilitate gi

a indicatorilor tehnico-economici pentru obirctivul de investilii ,,Extindere
re{ea de apd in oraqul Sotrca jude{utr Suceava"

Iniliator: Yaleru! Tiranu-Ho&rer, primarul ora.qului Solca
4. Proiect de hotirdre privind compl,utarea Inventarului buntrrilor

imobile care fac parte din donrsniul privat al oragului Solca, jude{ul Suceava.

Ini{iator: Valen{ Tiranu-Hofilir, primarul oragului Solca

5. Proiect de ho6rer€ privind aprobarea rmor cereri depuse la
Legea w.t5/2AA3 privind sprijinul acordat tinerilor pmfu construirea unei

locuinfe proprietate personalE, republicati, cu modificirile ryi completlrile
ulterioare.

Inifiator: Valeru! Tiranu-Ho&rir, primarul oragului Solca



6. Proiect ds h$fifrfoe privid fuontilrii cheltuielilor
pentm naveta ca&elm difuice qi a pocomalnlui didastic auxiliar de la
Liceul Tehnologic ,,Tomqa Vodtr' Sokq aftme,ute tunii aprilie 2015.

Iniliator: Vafcru{ TEranu-Hofrdr" primmnl omgntui Solca
7. Prezsfirr:es gi srrymerea sfre dczbdere gi solnfionare a cererii

donrnului Birgiuan To*r dfu oragrl -ivana" nr.655, inregistratd la
Prim6ria oraqului Solca sub m-2S7 7 f3* -M -?0 I 5-

Iniliatoc Vatsr$t T5rmrHoffi, erimarrl maErlui Solca
8. inuehari, in*rpeliri.

Art-2- Seremul w,a$ufud Sotrca va &m tra iadepliaire prevederile
prezentei disporip.

Valerug

Solca, 22 mai 2015
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T PE.NTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
Marian Lungu
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