
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in qedint[ ordinari

a Consiliului Local al oraqului Solca, jude{ul Suceava

Cornel-Trifan fehaniuc, primarul oraqului Solca, judelul Suceava;
in conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare qi funclionare

a Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr.39131.10.2008;
in temeiul afi.39 alin.(l) qi art.68 alin.(l) din Legea w.21512001, privind administralia

publica loca16, republicatd, cu modific[rile qi complet[rile ulterioare;

DISPUN:

Art.l Se convoaci Consiliul local al oraqului Solca in gedin{d ordinari pentru ziua de
marfi 29 noiembrie 2016, orele 16oo, in sala de ;edinfe a Consiliului local, cu urm[torul proiect al
ordinii de zi:

1. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu
prilejul desfrqurdrii qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 31 octombrie
2016.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere a Adresei Instituliei Pref.ectului - Judelul

Suceava, nr.1844511011104.1I.2016, inregistratd la Primdria oraEului Solca sub nr. 6352121.1I.2016
qi modificarea in mod corespunzdtor a Procesului verbal, incheiat cu prilejul desfrqurdrii qedinlei de
indatd a Consiliului Local al oraqului Solca din data de23.09.2016.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
3. Proiect de hotdrAre privind alegerea preqedintelui de qedinlI a Consiliului local al oraqului

Solca, judeful Suceava, pentru luna decembne 2016.
Ini{iator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea componenlei Comisiei locale de licitalie pentru
vdnzatea, concesionarea sau inchirierea, dupi caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparlinAnd
patrimoniului qi respectiv domeniului public sau privat al oraEului Solca.

Iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
5. Proiect de hotdr6re pentru modificareaart. I din HCL Solca nr. 14129.02,2016 privind

aprobarea costului mediu lunar de intrelinere pe anul 2016 in Ciminul pentru Persoane V6rstnice
Solca qi a grilei de calcul a contribuliei de intrelinere datorat[ de susfinS.torii legali ai persoanelor
vArstnice ingrijite in aceastd institulie,

Iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
6. Proiect de hot[r6re privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraqului

Solca pentru Parohia Ortodoxd,,Sfinlii Apostoli" Solca.
Iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraEului Solca

7. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere qi solutionare a cererii doamnei Collun
Ldcrimioara Florentina, domiciliatl in oraqul Solca, jude]ul Suceava, strada TomEa Vod6, bl. 8D,
sc. A, inregistratd la Primdria oraqului Solca sub nr. 6057102.11.2016.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca



8. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi solulionare a cererii domnului Vasilovici
Neculae Ovidiu, preqedintele Asocialiei Tarokigtilor din judepl Suceava, inregistratd la prim6ria
oraqului Solca sub nr. 6237111.11,2016.

9. intrebdri, interpeldri.
Prezintd: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca

Att.2 Secretarul oraqului Solca, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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