
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

oRASUL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in tedinli extraordinari

a Consiliului Local al oraqului Solca, judelul Suceava

Cornel-Trifan TEIIANIUC, primarul oraqului Solca" judelul Suceava;
Avand in vederc:
- Referatul doamnei Mirela PNCOP, $ef birou buget coltabilitate, resrrse umane,

impozite Si taxe locale in cadrul Primiriei ora$ului Solc4 imegistat sub nr. 6889 din
t 1 .12.20t9.,

in conformitate cu prevederile at.39 alin (2) 9i (3) din Regulamentul de organizare $i
lunctionare a Consiliului Local al ora$ului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 15/30.03.2018;

Ir temeiul afi.133 alin.(2) lit. a) $i art.196 alin.(1), lir. b) din OUG nr. 5'7 /2019 ptivnd
Codul administrativ;

DISPUN:

Art.l. (l) Se convoace Consiliul local al oraluiui Solca in Sedintd exhaordinard pentru ziua de
luni, 16 decembrie 2019, ora 1200, in sala de Sedinte a Consiliului local, cu urmdt;rul proiect al
ordinii de zi:

(2) Proiectul ordinii de zi este previzut in anexa, care face palte integranli din prezenta
dispozilie.

Art.2, Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor fi transmise consilierilot locali, in
copie, prin cuder local $i prin potti electronicd.

Art.3, Proiectele de hotdrare vor Ii avizate de catle comisiile de specialitate din cadrul
consilitrlui loca1, menlionate in Proiectul ordinii de zi.

Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului iocal al oragului Solc4 vor depune
avizele asupra proiectelor de hotirare, pand ia data de 16.12.2019, ora l0oo.

Art.s. Consilierii locali pot lbmula $i depune amendamente asupra proiectelot de hotdrare,
pan5 ]a data de 16.12.2019, ora 11"".

Art.6. Secretarul ora$ului Solca, va duce la indeplinire prevederile piezentei dispoziiii.

PRIMAR,
corner-rrir6Q^\ruc

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE.
SECRETAR GENERAL,

Ange[ica BAHAN
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

oRA$UL SOLCA
PRIMAR

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru $edinla extraordinari a Consiliului Local al

din data de 16 decembrie 20I9

Anexi la Dispozi{ia trr. 265 din 11.12.2019

oraSului Solca

Proiectul ordinii de zi Initiator Comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local care

avizeazd Proiectul de hotirarePrezentarea gi supunerei-pE
dezbatere $i aprobare a
Procesului verbal incheiat cu
prilejul desliSurSrii gedinlei
extaordinare a Consiliului
Local al ora$ului Solca din data
de 6 decembrie 2019.

Nu este cazul Nu este cazul

Proiect de hotlrAre privind
rectificarea bugetului local al
oraqului Solca 5i al activiulilor
finanlate din venituri prop i $i
subvenlii, pe anul 2019

Cornel-Trifan TEHANIUC,
primarul om$ului Solca

Comisia pentru pro$ame de
dezvoltare economico-social5,
buget, finanle, administrarea
domeriului public $i privat al
oratului, agricultur5, gospoddrie
comunala. protec(ia medjului gi

PRIMAR,
Cornel-Trifan TEIIANIUC-.^.Q \/ v\ \

P. SECRXTAR GENERAL,o"fr:::'o:


