
ROMANIA
JUDETIJL SUCEAVA

oRAguL soLCA
PRIMAR

DISpozITIE 
- Proiect

privind convocarea in qedin{I ordinarl
a Consiliului Local al oraqului Solca, jude(ul Suceava

Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca, judelul Suceava;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (l) gi (3) din Regulamentul de organizare Ei

a consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 15/30.03.2018;
funciionare

in temeiul art.133 alin.(l) qi art.too atln.lt), lit. b) din OUG nr. 5Tl}Olg privind Codul
administrativ:

DISPUN:

Art.l Se convoacd Consiliul local al oragului Solca in qedinfi ordinari pentru joi 3l octombrie
20t9, ora 14 oo, in sala de qedinle a Consiliului local, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotlrf,re privind alegerea preqedintelui de qedin(i a Consiliului local al
oraqului Solca, judeful Suceava, pentru luna noiembrie.

Inifiator: cornel-Trifan IEHANIUC, primarul oraqurui solca
2. Proiect de hotirffre privind modificarea organigramei qi a statului de func(ii din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului oraqului Solca gi a unitfl{ilor subordonate Consiliului Local
al oraqului Solca, judetul Suceava aprobat prin HCL Solca nr.42 131.07,2013, cu modificlrile gi
completlrile u lterioare.

Ini{iator: Cornel-Trifan f,EHANIUC, primarul oraqului Sorca
3. Proiect de hotirire privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2020, in

oraqul Solca.

4. intrebrri, interpet#ii(iator: 
cornel-Trifan TEHANIUC, primarul oragurui sorca

Art,2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor li transmise consilierilor locali, in copie,
prin curier local Ei prin poqtd. electronicd.

Art.3. Proiectul de hotdr6re inscris la punctul I pe ordinea de zi va fi analizat Ei avizat de catre
Comisia pentru administralie publicd locald, juridicd Ei de disciplind, apirarea ordinii gi liniEtii publice, a
drepturilor cetdlenilor, amenajarea teritoriului gi urbanism din cadrul Consiliului local al oraqului Solca.

Art. . Proiectul de hot6rdre inscris la punctul 2 pe ordine a de zi va fi analizat gi avizat de c6tre
Comisia pentru administralie publica localS, juridici gi de disciplina, apararea ordinii qi liniqtii publice, a
drepturilor cetdjenilor, amenajarea teritoriului qi urbanism din cadrul Consiliului local al oraqului Solca Ei
de cdtre Comisia pentru programe de dezvoltare economic<i.sociald, buget, finanle, administrarea
domeniului public Ei privat al oraEului, agriculturi, gospoddrie comunald, proteciia mediului Ei turism.

Art.S. Proiectul de hotf,rdre inscris la punctul 3 pe ordinea de zi, va fi analizatpi avizat de citre
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanle. adrninistrarea clomeniului
public Ei privat al oraqului, agriculturd, gospoddrie comunalf,, proteclia mediului Ei turism.

Art.6. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Solca, vor depune.avrzele
asupra proiectelor de hot6r6re, p6n[ la data de 29,10.2019, ora 1600.

Art.1. Consilierii locali pot formula Ei depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdre, pdn6
la data de 31.10.2019, ora l0oo.

Art.8. Secretarul oraEului Solca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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