
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
priyind convocarea in ledinjl ordinari

a Consiliului Local al ora;ului Solca, judelul Suceava

Comel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca. judelul Suceava;
ln conformitate cu prevederile art.39 alin (l) qi (3) din Regulamentul de organizare $i

funclionare a Consiliului Local al ora$ului Solca. aprobat prin HCL Solca nr. 15/30.03.201g;
ln temeiul afi.133 alin.(1) $i arr.l96 alin.(l), lit. b) din OUG nr. 5.1/2019 p vind Codul

administrativ;
DISPUN:

Art.l Se convoacA Consiliul local al oraqului Solca in qedinJi ordinard pentru loi 3l
octombrie 2019, ora 14 oo, in sala de qedinle a consiliului local, cu unndtorul proiect al ordinii
de zi.

1 Prezetrtarea;i supunerea spre dezbatere ti aprobare a procesului verbal incheiat
cu prilejul desfisuririi seditrlei extraordi[are a consiliului Local al ora$ului solca din data
de 16 octombrie 2019.

Prezinti: Atrgelica BAHAN, secretar al orafului Solca
2. Proiect de hotirere priyind alegerea pre$edintelui de qedinli a Consiliului local al

oraqului Solca, judelul Suceaya, pentru luna noiembrie.
Inifiator: Cornel-Trifan TEHANIUC, primarul orarului Solca

3. Proiect de hotirare privind modificnrea organigramei $i a statului de func{ii din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oralului Solca qi a unititilor subordolate
Consiliului Local al oraqului Solca, judelul Suceava aprobat prin HCL Solca nr. 42
/31.07.2013, cu modificirile $i completirile ultedoare.

Inifiator: Cornel-Trifan JEHANIUC, primarul oragului Solca
4, Proiect de hotirere privird stabilirea impozitelor $i taxelor locale pentru anul

2020, in ora5ul Solca.
Iniliator: Cornel-Trifan TEHANIUC, primarul orafului Solca

5. Proiect de hotirire privind retragerea in cazul unui beneficiar al Legii nr. 15/2003
a dreptului de folosinli asupra terenului atribuit.

Initiator: Cornel-Trifan JEHANIUC, primarul oralului Solca
6. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere $i solulionare a Cererii doamnelor dr.

Orheianu Elvira qi dr. Pirpiufl Gabriela, domiciliate in oraqul Solca, strada Republicii, nr.
45, medici la Cabinet Medical Individual dr. Orheianu Elvira 9i Cabiret Individual dr.
Pirpiuli Gabriela, inregistrati la Primiria oraqului Solca sub nr.5907 din 24.10.2019.

Prezinti: Angelica BAHAN, secretar al ora$ului Solca
7. intrebiri, interpeliri.
Art.2. Matedalele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali, in

copie, p n curier local $i pdn po$td elecfonicd.
Art.3. Proiectul de hotdrare inscris 1a punctul 2 pe ordinea de zi, va fi analizat !i aYizat de

citre Comisia pen1ru administralie publjci locala, juridici qi de disciplin6. apirarea ortiinii qi
liniqtii publicc, a drepturilor cetdleni]or, amenaiarea teritoriului 5i urbanism din cadrul Consiliului
local al ora;uiui Solca.



Art.4. Proiectul de hot?irdre inscris la punctul 3 pe ordinea de zi, va fi analizat,i avizat de
cdtre Comisia pentru administralie publici locald, juridicA ii de disciplina, apirarea ordinii gi
liniqtii publice, a drepturilor cetalenilor, amenajarea teritoriului gi urbanism din cadrul consiliului
local al oragului Solca ;i de c[tre Comisia pentu progmme de dezvoltare economico-sociald,
buget, finanle, admilistrarea domeniului public 5i 'privat al oralului, agriculturd, gospodArie
comunali. protectia mediului 5i turism.

Art.s. Proiectele de hotirare inscrise la punctele,l ii 5 pe ordinea de zi, vo{ fi analizate !i
ayizate de cAfe Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finan1e,
administrarea domeniului public $j privat al oragului, agriculturd, gospodirie comunalA. proteclia
mediului gi turism.

Art.6. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Solca, vor depune
avizele asupra proieclelor de hotirare, pani la data de 29.10.2019, ora l600.

Art.7. Consiliorii locali pot formula qi depune amendamente asupra proiectelor de
hotirare, pAna la data de 31.10.2019, ora t0oo.

Art.8. Secretarul ora$ului Solca va duce la indeplinire prevedcrile prezentei dispozilii.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE.

Cornel-Trifan !$.(.1$UC p. SECRETAR,

Ancel$BAHAN
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