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- proiect

DISPOZITIE
priyind convocarea in gedirli ordinard

a Consiliului Local al ora;ului Solca, jud€(ul Suceava

Comel-Tdfan Teha uc, primarul om$ului Soloa, judetul Suceava:
Il conformitate cu prevederile an 19 alin ( 1 ) !i (l ) din Rcgulamentul de organizare !i funclionare

a Consiliului Local al oraSuiui Solcq aprobat prin HCL Solca nr. iSl:O.O:.ZOtS;
In temeiul arr.133 a1in.(l) ii arr.196 atin.(1), tit. b) din OUG N. 5il2}l9 p vind Codul

administrativ;

DISPUN:

Art.l Se convoacd Consiliul local al oragului Solca in Eedinti ordinari pentru vineri 29
noiembrie 2019, ora 12 oo, in sala de $edinre a consiliuhi locar, cu urmator,l proiect al ordinii de zi:

1' Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a procesului verbal incheiat cuprilejul desfilurarii fedintei ordinare a Consiliului Locat al oraEului solca din data de 3l
octombrie 2019.

prezintl: Angelica BAHAN, secretar al orarului Solca
2. Proiect de hotirere privind alegerea prefedintelui de seditrri a cotrsiliului local al

oratului Solca, judelul Suceava, pentru luna decembrie 2019.
Idliator: Cornel_Trifan IEHANIUC, primarul oraqului Solca

3. Proiect de hotirare priyind alocarea unei sume de la bugetul rocai at oragului solca,perhu orgalizarea eycnimentului "Criciul la Solca'i, de citre primiria oraqului Sotca.
Ini(iatorr Cornel-Trifan ]EHANIUC, primarul oragului Solca

4, Intrebiri, irterpeliri.
. Art'2. Male alere inscdse in proiectul ordinii de zi, vor rr transmise consilierilor locali, in copie,

prin iuricr local 5i prin po;ra elecffonica.
Art.3. Proiectul de hoterare inscds ra punctul 2 pe ordinea de zi, va fi anarizat gi avizat de cat,e

comisia perh! administralie pubrica locara. jurictira $i de disciptina. apararea ordinii pi iiniqtii publice, a
drepturilor cetalenilor, amenajarca te toriului 5i urbanism din cidrur cons iului localal o.ug,tui soi*.'

Art. 4. Proiectul de hotar6xe inscris ia punctul 3 pe ordinea de zi, va fr anatizat qi avizat de catrg
comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialE, buget, finanIe, administrarea domeniului
public.qi privat al ora$ului, agdcultura, gospod,rie comunald, proteclia -"diotri 9i turism din cadrul
consiliului local al oraqului sorca ;i de.catre 

_comisia 
pentru invalam6nt, sdneete ri familie, muncd gi

proteclie sociald, activitdtri sociar-culturare, culte, proteclie copii din cadrur cons iului local al oraqului
Solca.

Art.S. comisiile de speciaritate din cadrul Consiliurui local al oraqului So1c4 vor depune avizele
asupra proiectelor de hottuere, pana la data de 26.11.2019, ora 1600.

Art.6. Consilierii locali pot fomula ,i depune amendamente asupra proiectului de hotfuare, p6na
la data de 29.11.2019, ora 10oo..

Art.7. Secretalul oratului Solca, va duce 1a indeplinire prevederile prezentei dispozi(ii.

Inregistrat sub nr. 6052 tlin 31. 10.2019
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