
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

I)ISPOZITIE
privind corvocarea in tedin(i ordinari

a Consiliului Local al ora$ului Solca, juderul Suceava

Cornel-Trifan Jehaniuc, primalul ora$ului Solca, judeful Suceava;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (1) 9i (3) din Regulamentul de

a Consillului Local a1 ora$ului Solca. aprobat prjn HCL Solca nr. 15/30.03.2018
In tcmeiul arr.133 alin.(l) 9i ar.196 aLin.(l), Iit. b) din OUG nr.

administmtiv;
DISPUN:

Art.l Se convoacA Consiliul local al ola$ului Solca in qedin(i ordinari pentru vineri 29
noiembrie 2019, ora 12 oo, in sala de qedinle a Consiliului local, cu u.-Abrul proiect al ordinii de zi:

1. Prezentarea $i supunerea spre dezbatere $i aprobare a procesului yerbal incheiat cu
prilejul desfiluririi fedinfei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca ditr data de 31
octombrie 2019.

Prezinti: Angelica BAHAN, secretar al ora$ului Solca
2. Proiect de iotirere priyind alegerea preqedintrlui de ledintri a Consiliului local al

oraqului Solca, judelul Suceaya, pertru luna decembrie 2019.
Initiatori Cornel-Trifan TEHANIUC, primarul orarului Solca

3. Proiect de hotlrere privind alocarea unei sume de ltr bugetul local al oraqului Solca,
pentru organizarea evenimentului "Criciun la Solca,', do cltre primiria oraqului Solca.

^ Iritiator: Cornel-Trifan JEHANIUC, primarul oragului Solca
4. Intrebiri! interpeliri.
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor fi transmise consilierilor locali, in copie,

pr:n curier locrJ )i prir po>ta clecrronica.
A(.3. Proiectul de hotarare insc s la punctul 2 pe ordinea de zi. va fi analizat $i avizat de cdtre

comisia pentru adminisftalie publica locala, juridicd ti de disciplind. apdrarea ordinii $i linigtii publice, a
drepturilor cetdlenilor, amena.jarea teritoriului 5i urbanism din cadrul consiliului local al orapului Solca.

Art. 4. Proiectul de hotdrare inscris la pulctul 3 pe ordinea de zi, va fi analizat $i avizat de cAtre
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialA, buget, finante, administrarea domeniului
public $i privat al ora;iului, agricultua, gospodarie comunala. protecJia mediului qi turism din cadml
Consiliului looal a1 oragului Solca 9i de cdtre Comisia pentru invAFmant, sdnAtab Si familie, muncd si
protectrie sociala, activiti-li social-culturale, culte, protectie copii din cadrul consiliului local al orasului
Solcr.

Art.S. Comisiilc de specialihte din cadrLrl Consiliului local al oraqului Solca, vor deplne avizele
asupra proiectelor de hotirare, pane Ia data de 26.11.2019, ora l600.

Art.6. Consilierii locali pot fbnuula gi depune amendamente

organizare qi fu nclionare

5712019 privind Codul

1a data de 29.11.2019, ora 10oo.
Art.7. Secrctarul oratului

asupra proiectului de hotdrarej pena

Solca. va duce la indeplinile prevederile prezentei dispozi(ii.

PRINL{R, CONTR{SEMNEAZi PENTRU LEGALITATE,

p. SECRETAR,

o,'"L\ill"*
CorDct-Trifan TEHANIUC
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