
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind conyocarea in qedinti ordinari

a Consiliului Local al oragului Solca, judeful Suceava

Comel-Trilan Jehaniuc, primarul oragului Solca, jude{ul Suceava;
In conformitate cu prevederile afi.39 alin (1) qi (3) din Regulamentul de organizare

gi funclionare a Consiliuluj Local al oraqului Solca, aprobat p n HCL Solca nr.
15/30.03.2018;

In temeiul art.133 alin.(l) 9i arr.196 a)in.(l), Jit. b) din OUG nr. 5712019 privind
Codul administrativ;

DISPUN:

Art.l. (1) Se convoacd Consiliul local-al oragului SoJca in gedinld ordinard pentru
ziua de luni, 30 decembrie 2019, ora 110u. in sala de gedinle a Consiliului loial, cu
urm6torul proiect al ordinii de zi:

(2) Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa, care lace parte integranta
din prezenta dispozilie.

Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor fi transmise consilierilor
Iocali, in copie, prin curier local $i pdn poqt6 electronicd.

Art.3. Proiectele de hotdrdre vor fi avizate de cdtre comisiile de specialitate din
cadrul consiliului local, menlionate in Proiectul ordinii de zj.

Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Solca, vor
depune avizele asupra proiectelor de hotarare, penA la data de 30.12.2019, ora 9oo.

Art.S. Consilierii locali pot formula gi depune amendamente asupra proiectelor de
hot6rdre, pdnd la data de 30.12.2019, ora I 0!0.

Art.6. Secretarul oraqului Solca va duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozi{ii.
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Cornel-Trifan TEHANIUC
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Anexd la f)ispozi{ia nr.2g3 din 23.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru fedinta ordinari a Consiliului Local al ora$ului Solca

din data de 30 decembrie 2019

Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Initiator lCompartimcntul
de resort din

cadrul Primiriei
ora$ului Solca

I care into(mc$te
Raportulde

Comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local

care avizeazi Proicctul de
hotirare

Nu este cazui
1. Prezentarea qi sLrpunerea

spre dezbatere qi aprobare a
Procesului verbal iucheiat
cu prilejui deslE;urdrii
$edintrei extraordinare a
Consiliului Local al
oraqului Solca din data de
23 decembrie 2019.

t\u este cazul

G;r.ril'an
TF]HANIUC,
primarul oraqului
Solca
Reialat
aprobare
proiectul
hotdrire,
intregistrat
nr. 7379
23.12.2019

de

la
de

sub
din

Nu este cazr

2. Proiect de hotdrdrc privind
alegerea pregedintelui de
$edinld a Consiliului local
cJ oraEuJui Sotca. judetul
Sucear a. pentru luna
ianuarie 2020, inregistrat
sub nr. '1382 clin
23.12.2019.

Secrerarut l-omGtEnr,u a,ffilsrralragencral 
^ al pub'ca lo..al:. i.Lridic; 5i icora:rlL Solra. di.ciplina. apirorca ord.rii 5i,uoofl.. Je I lini,rii publice. a drep :rilor.peq.alitatc cetalenilor. arrcnajarc,

rnreprstrar sub nj. i teriloriulri ri utbani5"n7i80 din
23.12.2019 1

3. I Proiect de hofirarelrilincl-.
modificarea organigramei

I si c stxtului de furcfji djn
cadrul aparafului <le

I specialitate al primaruirri
oraSuJui Solca $i ;t

luniralilor subordonate
Consiliului Local ,t

I ora;uhLi Solca, iudetul
] Suceava. aprobal p n HCL
ln,. 42131.07.20t3. c,l
]moclificirile uiterionre
iruegistrat sub nr. 617g djn

los.rr.zors.
l

Cornel-Trilan
TEHANIUC,
primarul oraqului
Solca
Rel'erat
aprobare
proiectul
hottuare.
inhegistat
ff. 6166
05.1 i.2019

fl
cle

sub
din

Bi,o1 .,. brger ir ori.ial..rEr, rdm.n,"rrrq,,
cunrabilirare. 

] publica localij. juridica pi dc
re(Lrr5c umanc. 

I di,ciplin;. ap.Uarea ord,nii tir"npozrre )r r"re linitrii publi.e. a drep rrilor
lucal<. rap-r. dc celitenilof amena..reaspectatttate t(ritoriuluiriurbanirn
ureplstrat sub nr

:191 -^ din ] r 66i.;6 penrru p.ograme dc05.11.201S dezvolrare economijo_

lsociala. buger. fin.rn1<.

laomtntjlrarca domeniu,Ui
public sr pr.rar al o.drLlui.
agricultur;. go.poda..e
cur1u,ralij. pro,eclia m(JiL,l ri
si turism

PRIMAR,
Cornel-Trifan TEHANIUC(___\
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