
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR.

- proiect

irregistrat sub nr. 6663 din 29.11.2019

DISPOZITIE
privitrd conyocarea in gediltIi ordinari

a Consiliului Local al oragului Solca, judetrul Suceava

Cornel- fritan Iehaniuc. plimorurora>ului Solu.r. judelul Sucerra:
In conformitate cu prevederile art.l,r alin U1 ;i 1.31 ai. n.gri".""tul de organizare iij funolionarea Consiliului I ocal al orapului Solca. aprobar prin f fCf Sofca nr.iT:;.;j;;i;

"dn.,ni.';",:::"''l 
an lll alin(l, 5i en.'oo alin.r lr. rir. o' ain 

-oi-C"*l 
s-:oto privind coJu.

DISPUN:

Art.l. (1) Se convoacA Consiliul local al ora;ului Solca in ,edinla ordinara pentru ziua de

llot,,rlJ;:"-0.r" 
201e, ora 1100, in sata ae ledinie a Co"nrurriji".;i cu urmdtorul proiect al

(2) Proiectul ordinii de zi
prezenta dispozitie.

este previzut in alexa, care face parte integranta din

Art.2. Malerjalele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor fi transmise consilie lor locali, incopie. prin curier local ,i prin posla elecrrunica.
Art.3. proiectele de hotArare vor fi avizate de cAte comisiile de specialitate din cailrulconsiliului local, menlionate in proiectul ordinii de zj
Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oraguiui Soica, vor depuneavizele asupra proiectelor de hortuare, para Ia data de 30.ir;dii;;;; ;;:.

, - . Art.s. Consilierii locali pol lormula 5i a"p_. urn*ju*.ne asupra proiecrelor dehotarare. pdnA Ia dara de 10.12.201e. ora 1000.
Art.6. Secretarul ora$ului Solcava duce la indeplinire prevede le prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Cornel-Trifan lEItANIUC

\v7 CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL,

Ange[ica BaHAN

1$-"
Solca, 29 noiembrie 2019
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Anexi la Proiectul de Dispozitie inregistrat sub nr. 6663 din 29.11,2019

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru $edilrla ordinarl a Consiliului Local al orasului Solc,

din dara dc 30 decembrie 2019

PRIMAR,
Cornel-Trifan JEHANIUC

\>4--
p. SECRETAR GENERAL,

Angqlica BAHAN

$*

Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Iniliator Compartimentul
de resort din

cadrul Primdriei

I oraqutui Sotca
ccrc inlocmelte

Raportul de
snecirlit,l.

Comisia dc specialitate din
cadrul Consiliului Local

care ayizeazi Proiectul de
hotirare

Conlisia pentru administralia
publici locali, iuridicd qi de
disciplind, apArarea odinii !i
Iiniqtii publice, a drepturilor
cetAlenilor, amenai area
teriloriului $i urbanism

Comisia pentru admidstrafia
publicA locald, juridice si de
disciplina, apararea ordinii qi

liniqtii publice, a drepturilor
cetdlenilor, amenajarea
teritoriului qi urbanism

Comisia pentru ptograme de
dezvoltare economico-
sociala. buget. finanlc.
administrarea domeniului
public gi privar al ora;ului.
agdcultud, gospodarie
comunal5. proteclia mediului
si turism

Nu este cazul
1. Prezentarea qi supunerea

sprc dezbatere $i aprobare a
Procesului verbal incheiat
cu prilejul desftlurdrii
$edinFi extraordinare a
Consiliului Local al
oraqului Solca din data dc
23 deccmbrie 2019.

Nu este caal Nu este canrl

2. Proiect dc hotdrAre privitd
alegerca prcsedintclui de

$edinlA a Consiliului locai
al ora$ului Solca, .judelul
Succava, pentru luna
ianuarie 2020, inregistrat
sub tu. din

Cornel-Trilan Secretarul-
TI-.HANIUC. generel al
primarul orapului oraqului SoLca,
Solua mporl rle
Relerat de specialitate
aprobare la i rnreqrstrat suh tu-.
proiect ul .1. _ din
hoGrare.
intregistrat srb 

-
m. dinI

Proiect de hotirAre privind
modificarea organigramei
si a statulLli de funclii din
cadrul aparatului de
specialitate al Primarului
orasului Solca $i a
unitdlilor subordonate
Consilir.rlui Local al
oragului Solca, judetr
Suceava, aprobat prin HCL
ff. 12131.07.2013, cu
modificdrile ulterioare.
inregistrat sub nr. 6178 din
05.1 1.2019.

Comel-Trilan

TF]HANIT]C.
primarul oragului
Solca
Referat
aprobare
proiectui
hoterere,
intregistrat
nr. 6166
05.11.2019

Biroul buget
contabilitate,
rcsurse umane.
impozite gi taxe
locale. raport de
specialitate
inregistrat sub nr.
6168 din
05.1 1.2019

de
la

de

sub

din


