
ROMANIA
JIIDETUL SUCEAVA

om.$ut, sor-ca
PRIMAR

- Proiect
DISPOZITIE

privind conYocarea in gedinJi ordinari
a Consiliului Local al oraqului Solca, judeful Suceava

Comel-Tdt'an Tehaniuc, primaml oragului Solca, judeful Suceava;

in conformitaie cu prevederile art 39 alin (3) din Regulamentul de organizare qi

l'unctionare a Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr' 15/30 03 2018;

in temeiul arr.39 alin.(l) ,i afi.68 a1in.(1) din Legea m.215/2001, privind ad[rinistra{ia

publicd loca1i. republicati, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

DISPUN:

Art.l Se convoaca Consiliul iocal al oraqului Solca in 9edinl, ordinari pentru joi, 28

februarie 2019, ora 14 oo. in sala de $edinle a consiliului local, cu utmatorul proiect al ordinii

de zi.
L Prezelttarca gi suprurer.ea spre dezbatere gi aptobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul

desfE;urdrii qeilinlei ordinare a corsiliului Local al oraEului Solca din data de 31 ianuarie 2019.

Prezintei Angelica Bahan, secretar al ora$ului Solca

2. Proicct de hotarare privind alegerea pre$cdinteiui de $edinli a Consiliului local al ora$ului

Solca. judelul Suceava, pentru luna ma ie2019.' 
Iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul ora;ului Solca

3. Proiect de hotarare p vind aprobarea Planului anual de lucldri de interes Iocal cale vor fi

eI'ectuate de citre beneficiadi de ajutol social din onqul Solca, penhu anul 2019

Iniliator: Cornel-Trifan Tehaniuc, p malul oraqului Solca

4. Ptoiect de hotfuare de aprobare a indicatorilor tehnico-economici leprezentand noua valoare,

corform OUG ff. 114/2018, pentru obiectil'ul de investilii "Amenajare pod in oraqul Solca, judelul

iu""uuu", tiounlut de Ministerul Dczvohirii Regionale Ei AdmiDistraliei Publice, prin Programul

Nalional de Delvoltare Locali. S,bprogramul "Modemizarea satului rominesc", Domeniul: "Podud,

podele sau punli pietonalc".
Iniliator: Comcl-Trifan JehaniLrc, primarul oraquJui Solca

5.Proiectdehotarareprivindaprobareacomponenqeiechipeimobilepentruintervenliadelrlgenla
in cazurile de violenla domestica pe raza ora$u1ui So1ca, judelul Suceava .

Iniliator: Cornel-Tdlan Jehaniuc' prirnarul oraqului Solca

6. proiect de hotarare privind aprobarea prohmgirii lemenului de valabilitate a ?lanului

Uftanistic Gener:rl al oraqului Solca;i a Regulamentului Local de Urbanism aferent acastuia'

Iniliator: Comel-Trifan lehaniuc, primarul oraqului Solca

7. intrebiri, interPeldri.

Art.2 Secretarul ora;ului Solca va duce 1a indeplinire preYederile prezentei dispozitii'
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