
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in qedin{i extraordinari

a Consiliului Local al oraqului Solca, jude(ul Suceava

Cornel-Trifan fehaniuc, primarul oragului Solca, judelul Suceava;
AvAnd in vedere:
- Referatul doamnei Pricop Mirela Gheorghina, qef birou buget contabilitate, resurse umane,

impozite gi taxe locale, inregistrat sub nr. 306 din 20.01.2017;
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. 39131,10.2008;
tn temeiul art.39.alin.(2) qi art.68 alin.(1) din Legea nr.21512001, privind administralia publich

localS, republicati, cu modiflcirile gi completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.l Se convoacE Consiliul local al oraqului Solca in gedinfd extraordinard pentru ziua de
miercuri, 25 ianuari e 2076, ora 1400, in sala de gedinle a Consiliului local, cu urm[torul proiect al
ordiniide zi:

l. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul
desfbgur[rii gedinlei de indata a Consiliului Local al oragului Solca din data de 27 decembrie 2016, a
procesului verbal incheiat cu prilejul desfbgurdrii gedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului
Solca din data de 29 decembrie 2016 gi a procesului verbal incheiat cu prilejul ;edinlei de indat[ a
Consiliului Local al oragului Solca din data de 5 ianuarie 2017.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2. Proiect de hot6rdre privind aclualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

"Reabilitare retele canalizare qi stafie epurare oraE Solca, judetul Suceava", finanlat de cdtre
Minislerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul National de Demoltare
Locola, Domeniul sisteme de canalizare Si stalii de epurare o apelor uzqte.

Iniliator: Cornel-Trifan fehaniuc, primarul oragului Solca
3. Proiect de hotdr6re privind actuahzarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

"Modernizare Liceul Tehnologic "Tomqa Vodi" Solca, corp C (Progresul), oraq Solca, judeful
Suceava", finanfat de cf,tre Ministerul Dezvoh(trii Regionale si Administratiei Publice, prin
Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romdnesc",
Domeniul: unitdli de invdldmant preuniversilar, respecliv: grddinile, scoli generale primore Si
gimnaziale, licee, grupuri qcolore, colegii nalionale, qcoli profesionale, qcoli postliceale, unitdli de
tnvdsdmant special de stat.

Iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
4. Proiect de hotdrAre privind instrumentarea proiectului: "Modernizare drumuri de interes

local in Oraqul Solca, judeful Suceava" in vederea depunerii spre finanlare la Ministerul Dezvoltdrii
Regionale Si Admini,straliei Publice prin Programul l{ational de Dezvoltqre Locala, Subprogramul



"Modernizarea satului romdnesc". Domeniul; cctnslruirea/ modernizqrea/ reabililarea drumurilorpublice clasificate si incadrate tn conformitqte cu prevederile legale in vigoa,e ca drumuri judel.ene,
drumuri de interes local, respectiv drumuri cimunale si/ iau drum"uri publice clin interiorul
localitdyilor.

Iniliator: cornel-Trifan Jehaniuc, primarur oragului Solca

Art.2 Secretarul oragului Solca, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozi!ii.
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AYIZAT PENTRU LEGALITATE,
Marian LUNGU

Secretarul oraqufui Solca
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