
ROMANIA
JI]DETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in gedin{[ ordinard

a Consiliului Local al oragului Solca, iudeful Suceava

Valeru! Jaranu-Flolhdr, primarul oragului Solca, jude{ul Suceava;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare gi

funclionare a Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr.39l3l.10.2008;
In temeiul art.39 alin.(l) 9i art.68 alin.(1) din Legea rv.21512001, privind administra{ia

publicd localf,, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

DISPTN:

Art.l Se convoacd Consiliul local al oragului Solca in qedinld ordinard pentru ziua de
miercuri,30 decembrie 2015, orele 16oo, in sala de gedinfe a Consiliului local, cu urmf,torul
proiect al ordinii de zi:

1. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere qi aprobare a Procesului verbal incheiat cu
prilejul desfbgurdrii gedin{ei extraordinare a Consiliului Local al oragului Solca din data de 10
decembrie 2015 gi a Procesului verbal incheiat cu prilejul desfbqurdrii gedinlei de indati a
consiliului I-ocai al oragului Solca din data de 17 decembrie 2015.

PrezintS: Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2. Proiect de hotS.rdre privind modificarea componenlei unei comisii de specialitate din

cadrul Consiliului Local al oragului Solca.
Initiator: Valeruf Jdranu-Hofn[r, primarul oragului Solca

3. Proiect de hotir6re privind aprobarea relelei pcolare a unitdlilor de invalamdnt de pe
raza oragului Solca, judelul Suceava pentru anul qcolar 2016 * 2017 .

Inifiator: Valeru! laranu-Hofndr, primarul oragului Solca
4. Proiect de hotdr6re privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2016, in

oraqul Solca.

Iniliator: valeru! Jdranu-Hofhdr, primarul oragului Solca
5. Proiect de hotdrdre privind acordarea unui ajutor de urgenlb domnului Ghinghiloschi

Nicolae din oraqul Solca, strada 22 Decembrie, nr.28, a clrui gospoddrie a fbst afectati de
incendiu.

Iniliator: Valeruf Jdranu-Hofndr, prirnarul oragului Solca
6. Proiect de hotdr6re privind valorificarea unei cantitdli de masd lemnoasd din pddurea

ordgeneasci Solca, pentru nevoi proprii, la dispozilia Primdriei oraqului Solca.
Ini{iator: Valeru! Jdranu-Hofndr, primarul oraqului Solca

7. intrebdri, interpeldri.
Art.2 Secretarul oragului Solca, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

AVTZ AT PENTRU LE GAL ITATE,
SECRETAR,

Marian Lur76u
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