
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
pdvind convocarea in $edinli extraordinari

a Consiliului Local al oralului Solca, judetul Suceav&

Comel-Trifan TEIIANIUC, primarul oraqului Solca, judelul Suceava;

A!and In \ edere:

- Referatul doamnei Mirela PRICOP, qef birou buget contabilitate, resurse umane,

impozite gi taxe locale in cadrul Primiriei otagului Solca, irregistrat sub nr. 6685 din
02.t2.2019;

in conformitate cu prevederiie a(.39 alin (2) $i (3) din RegulamentuL de organizare qi

functionare a Consiliului Local al ora$ului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. l5/30.03.2018;

in temeiul art.l33 alin.(2) lit. a) ii afi.196 alin.(l), lit. b) din OUG nr. 5712019 privind
Codul administrctiv;

DISPUN:

Art.l. Se convoacA Consiliul loca] al oragului Solca in sedinli extraordinad pentu ziua de

vineri, 6 decembrid 2019, ora 1200, in sala de tedinle a Consiliului local, cu umdtorul proiect al

ordinii de zi:
1. Prezentarea $i supunerea spre dezbatere $i aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul

desfE$urerii gedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 29 noiembrie 2019.
PrezintA: Angelica BAHAN, secretar al oraqului Solca

2. Proiect de hotdrare p vind aprobarea Planului anual de evolulie a tarifeloi confom
rezultatelor Analizei Cost Beneficiu penhu Proiectul rcgional "Dezvoltarea infrastructurii de apA Si ape

uzad din judelul Suceava in perioada 2014 - 2020" $i mandatarea reprezentantului UAT ora$ul Solca
s[ suslind Di sa voteze in adularea General5 a Asocialiei Judetene pentru Ape qi Canalizare Suceava
(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evolulie a tarifelor.

lniliator: Cornel-Trifan JEHANIUC, primarul oraqr.rlui Solca
3. Proiect de ho6r&e p vind aprobarea modiflc6rii Contractului de Delegare a gestiunii $i

mandatarea AJAC Suceava sd semneze Actul Adilional nr. 5 in numele $i pe seama UAT oraful Solca.

Iniliator: Cornel-Trifan JEHANIUC, primarul ora$ului Solca
4. Proiect de hotarare privind datea in administrare cete Servciul de Ambulanl5 Suceava a

doud apartamente din imobilul C2, situat pe strada Republicii, nr. 14, propdelate publici a oragului
Solca,judelul Suceava, in vederea desligurdrii activitdlii Staliei de Ambulanle Solca.

lniliator: Cornel-Trifan IEIIANIUC, primarLrl ora$ului Solca
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor Ii transmise consilierilor locali, in

copie, prin curier local $i prin pogti elecfonici.
Art.3. Proiectele de hoterarc insc se la punctul 2 $i punctul 3 pe ordinea de zi, vor fi analizate

qi avizate de citre Comisia pentm programe de dezvoltare economico-sociald, buget, flnanre,
administrarea domeniului public ti pdvat al oragului, a8riculture, gospodarie comunald, proteclia
mediului fi turism.

Art.{. Proiectul de hotdrere inscris la punctul 4 pe ordinea zi, va fi analizat si avizat de cetre
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanle, adminisharea domeniului
public $i privat al oraqului, agriculturi, gospodarie comunale, proteclia mediului !i turism $i de cdtre

Comisia pentrLr administralia publicA locale,juridicd 0i de disciplina, aperarea ordinii $i liniqtii publice,
a drepturilor cetelenilor, amenajarea toritoriului $i urbanism din cadrul Consiliului local al ora$ului
Solca.
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Art,s. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al ora$ului Solca, vor depune
avizele asupra proieotelor de hotir&e, pdni la data de 06,12.2019, ora 10oo.

Art6, Consilierii locali pot formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotfuare,
pind b data, de 06.72.2019, om l1'".

Art.7. Secrctarul om$ului Solo4 va duce la lndeplinire prevederile prezentei dispozitii.
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