
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in $edinti extraordinari

a Consiliului Local al oratului Solca, iudeful Suceava

Comel-Trihn TEIIANIUC, p(imarul oragului Solca, judelul Suceavai

Avend in vedere:
- Referatul doamnei Mirela PNCOP, 9ef birou buget oontabilitate, resurse umane,

impozite li taxe locale in cadrul Pdm[riei ora$ului Solca, iffegistat sub nr. 7296 din

19. i 2.2019;
in confbnnitate cu prevede le art 39 alin (2) 9i (3) din Regulamentlll de organizare Si

timclionarc a Consiliului Local al oralului Solca, aprobal prin HCL Solca nr. I 5/30.03.201 8;

in temeiul ar1.133 atin.(2) lit. a) 9i a4.196 a1in.(1), lit. b) din OUG nr. 5712019 privind

Codul administrativ;
DISPUNI

Art.l. ( 1) Se convoace Consiliul local al ora$ului Solca in $edin[d extraordinari pentru ziua de

luni. 23 decembrie 2lJl9. ora 9n0. in sala de;edinle a Consiliului local, cu urmatorul proiect al ordinii

de zi:
(2) Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa, care lace parte integranti din prezenta

dispozilie.
Art.2, Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor fi transmise consilierilor locali, in

copie. prin curier local ti prin potta eleclronic;
Art.3. Proiectele de hotdrare vor fi avizate de cdtre comisiile de specialitate din cadrul

consiliului local, menlionate in Proiectul ordinii de zi.
Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Solca, vor depune

avizele asupra proiecteLor de hotlrarc, pan[ la data de 23,12.2019, ora 8oo.

art.s. bonsilierii locali pot formula;i depune amendamente asupra proiectelor de hotdrere,

pena la daia de 23.12.20Ia. ora 8r '

Art.6. Secretarul oragului Solca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Cornel-Trifan TEHANIUC

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
. SECRETAR CENERAL,

Angelica BAHAN

1**
Solca, 19 decembrie
Nr.278
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Anex[ la Dispozifia nr.278 din 19.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru $edinla extraordinard a Consiliului Local al ora$ului Solca

din dat'a de 23 decembrie 2019

PRIMAR,
Cornel-Trifan f EIIANIUC

p. SECRETAR GENERAL,
ASBoelica BAHAN
-<\os\

Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Initiator Compartimentul
de r€sort din

crdrul Primnriei
ora$ului Solca

care intocmeite
Raportul de
snecialitate

Comisia de specialit{te din
cadrul Consiliului Local

care avizeazi Proiectul de
hotirire

l. Prezentarea ti supunerea
spre dezbatere qi aprobare
a Procesului verbal
incheiat cu prilejul
desf4urdrii Sedinlei
extraordi.are a Consiliului
Local al oraqului Solca din
data de 16 decembrie
2019.

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

2. Proiect de hotirerc p vind
rectifi caiea bugetului Local

al ora$ului Solca $i al

activitdtilor finanlate din
venituri proprii $i
subventii, pe anul 2019,
inregistrat sub tn.7299 din
19.12.20t9

Cornel-Trilan
TEHANIUC,
primarul ora$ului
Solca
Ret'erat
aprobare
proiectul
hotdrare,
inhegistrat
nr. 729'7

19.12.2019

de

la
de

sub
din

Biroul buget
contabilitate,
tesurse umane,
impozite gi taxe
locale, raport
inregistrat sub nr.
1298 din
19.t2.2019

Comisia pentru progame de

dezvoltare economico-
sociala, bugei, finanie,
administrarea domeniului
public fi privai al ora$ului,
agriculture, gospodhrie
comunald, proteclia mediului
giturism


