
ROM,A.NIA
JUDETUL SUCEAVA

oRA$UL SOLCA
PRIMA.R

DISPOZITIE
privind convocxrea in ledinti ordinari

a Consiliului Local al ora$ului Solca, jude(ul Suceava

Cornel-Trilan Tehaniuc, prinarul oraSLLlui Solca. judelrl Suceava:
ln conlornritate cLl prevederile afi.39 aliD (l) din Regulamenrul de organizare si iun.lionrle J

Consiliulni Local al omtului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. l913 1.10.20081
1n temeiul an.39 alin.(1) $i art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind admiristralia publlcA

locala, republica6, cu Drodificirile qi completirile ulterioare:

DISPUN:

Art.1 Se conloacd Consiliul local el ora$ului Solca r"n Sedinfi ordinal-i pentru miercuri,2g
Iebruarie 2018, ora 16'0. in sala de ledinle a Consiliului local- cu urmit,rnrl proiect al ordinii de zi:

I Prezenlarea 5i sLrpunerea spre dezbatere $i aprubare a Procesului verbal incheiat cu prile.jul
deshturirii tedinlei exl aordina|e a Consiliului Local al ora$ului Solca din dara de t6 februarie 2018.

Prezintn: Angelica Bahan, secretar al ora$ului Solca
2. Proieot de hotArare privind alegerea preledintelui de $edinlA a Consiliului local al ora$ului Solca

jLrdetul Suceava, pentru luna nrartie 2018.
inifiator: Comel-Trilhn Tehaniuc_ primarul oraSLLlui Solca

l. Proiect de hotirare privind aprcbarea relelei lcolare a unitalilor de invilemeft de pe raza olasul!i
Solca,judelul Suceava, pentru anul gcolar 2018 - 2019.

Initiator: Cornel,Trifan Tehaniuc, primaNl ora$utui Solca
,1. Proiect de hotirere privind completarea Inventarului bunurilor oare fac pafie din domeniul public

al oragului Solca, judetul Suceava, inscdse iD Anexa la Hotirerea nr. 3tl30.08.1999, cu modilicirile si
.or_pl(r1'.le -'lerioare

lnilialori Cornel-Tritan Tehaniuc, pr.imarul ora$ului Solca
5. Proiect de horirare privind aprobarea Planului arual de lucrirj de interes local care vor ll

efectuale nde cine beneflciarii de ajutor social din oraiul Solca- pen!u anul 2018.
Irlitjator: Cornel Tritan Tehaniuc, pirltarul ora9ului Solca

6. Proiect de hotarere privind aprobarea numEr-ului asistenlilor personali ai persoanelor cu hardicap
23la nivelul oralului Solca.judelul Suceava. penrru anul 2018.

lniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul ora5ulUi Solca
7. Prezentarea ii supunerea spre dezbaterre Si solulionare a cercrii doamnei paraiciuc Maria_

domiciliata in orasul Solca, st|ada Splaiul Independenlei, nr. 29. inregislratE la Primiria orasului Sotca srrb
nr. 6l8/05.02.201 8.

Prezinta: Angelica Bahan. secretar al ora!ultLi Solca
E. Prezentarer li supunerea spre dezbaterre $i solulionare a cererii domnului Zabre Mihai. domicili,t

in ora$ul Solca, strada Progresului, nr.28. t^nregisn.ati la Primeria ora$ului Solca sub nr. 892122.02.201g.

f . intlebii, interpeliri.
Art,2 Secretarul orasului Solca, va duce

Prezintd: Angelica Bahan, secretar al ora$ului Solca

l. indeplrni.. p e\cd<ri< pre/efle Ji.po/ili .

PRIN,I,\R, AVIZAT PI]NTRU LEGALITATE,

Clornel-Trifan SECRXTAR,

AngRli(a BAHAN
qN..i.
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