
ROMANIA
J1IDETTIL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR.

DISPOZITIT]
priyind conyocarea in ledin(i ordinari

a Consiliului Local al ora;ului Solca, jude(ul Succava

Cornel-'l'rithn fehaniuc, plimalul oraqului Solca,.judelul Suceava;
ln contblmilate cu prevederilc art.39 alin ( I ) 5i (3 ) din Regulamentul de organizare qi

funclionare a Consiliului I-ocal al ora;ului Solca. aprobat prin IJCI. Solca nr.
I 5/10.03.201 8:

ln Lernc.rrl arl.lJj dlin.r I I :i art. or, alir.( lr.
Coclul administrativ;

DISPIIN:

lit. b) din OUG nr. 5712019 privind

Art.l. (1) Se convoacd Consiliul local a1 or-aEului Solca in qedinli ordinarA pentru
ziua de vineri, 31 ianuarie 2020, ora 1200, in sala dc $cdinle a Consiliului local, cu
urmdtorul proiect a1 ordinii de zi:

(2) Ploiectul ordinii de zi este prevazut in anexa, care 1'ace pafie integrantd din
plezenta dispozilie.

Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor
locali, ir.r copie, prin curiel local $i prin poFtA electronicar.

Art,-3. Proiectele de hotariire vor fi a!iza1e de citfc corrisiilc dc spccialitatc din
cadrul consiliului local, menlionaie in Ploiectul ordinii cic zi.

Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al olaEului Solca vor
depune avizele asupra proiectelor de hotarere, pini 1a data de 31.01.2020, ora 9oo.

Art.S. Consilierii locali pot forlr.rula Ei depune amendamenie asupra proiectelor de

hotirAre, pinii la data cle 3 L0l .2020, ora I 001r.

Art.6. Secretarul gereral al ora;ulr-ri Solca va duce la indcplinire prevcdcrile
plczentci dispozilii.

PRIMAR,
Cornel-Trifan TEHANIUC

RASENINI],AZA PENTRU I,ECALITATE.
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RoI\IANIA
JUr)ETtit, sucEAvA

oRA$IrL SOLCA
PIIIMAR

Anexi Ia Dispoziti.r nr. ll din 23.01.2020

PROIECTT]I, ORDINII I)E ZI
pentru tedin{a ordinari a Consiliului Local al ora$ului Solca

din data dc 3l ianuarie 2020

Nr.
crt.

l'roiectul ordinii de zi

Prezenlarea $i supuuerea
sprc dezbatere $i aprobare
a Procesului verbal
incheiat cu prilciul
dcsfiiuririi $edinlei
ordinare a Consiliului
l.ocal al oralului Solca din
clata de l0 decembrie
2019.

tr(l"t* J;rnpn*irn"nrrt
de rerori din

Comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local

care svizcrzi Proiectul de
hotx.err

Nu cste caTul

Comisia pentru administralia
publica locale. .juridicd qi dc
disciplind. apirarea ordinii $i
Liniqtii publice, a drepturllor
cetElenilor,

cadrul Primiriei
orntului Solca

r care intocme$te
Raportul de
specialitate.

NLr estc cazul

Proiect dc hourare p vind
alegelea prcaedintclui de I

qedinla a Consiliului local
al ora$ului Solca, .judelul
Suoeava, pentru luna
lebruaric 2020. inregistlat
sub rr. 7458 din
I l . t2.2019.

Proiect de hotdrfue privind
darea in administrare citrc
[,iceu1 Teluologic'TornEa
Vodd" Solca a unui imobil. i

silual pe slrada I omial
Vodi. ru. 12, proprietate ]

publici a orasLrlui Solca. ]

ludelul Suceava. in vedelea
drsli5urarii activitatji
Bibliotccii $colar< Solca.
inrcgi.Lrrt \ub nr 7-lhl din
't I t2 20r9

Cornel- l lif'an

TEHANILTC.
primaNl ora$ului
Solca
Relerat
aprobare
proicctul
hotdrerc"
illlregislrat
r1r. 7456
I1.12.2019

Comel-T lirn
TEHANIUC,
primar!l oraiului
Solca
Ret;ra1
aprobare
proiectul
hoErare,
intregislrat
nr. '7459

I I 12 2019

Secretarul
general al
ora$ului Solca,
raPort de
specialitate
'inregistrat sub nr.
1157 din
ll.ll l0t9

Servicul tehnic,
urbanism.
cadastru 9i
amcnajarea
leriloriului. rapo
dc specialitatc
inregistrat sub nr.'7460 din
31.12.2019

a-rnenalarea

r(trlcnilor. amena,area

teritoriului gi urbanism

Comisia pentru administalia
publica locala, juridici r;i de
disciplini. apiralea ordinii ;i
linigtii publicc. a dNplulilor

de

la
dc

ci.-

la
dc

sLrb

dil

srrh

tcritoriului $i urbanism

Comisia pentru programe de
dezvoltare economico-
sociala. buget. finan1e-
adminisLrarca
public si plirat al ora$Lrlui.

gospodarie

domeniului

. agriculturi,

I comunaki. protcclia mediului

din

_ ] $i turism -



Proiect de holtuire privind
aprobarea Planului anual
dc luclili de intcrcs local
care vor fi electuate de

c,tre beneliciarii de aiutor
social clin oraiul Solca.
pentru anul 2020.
iruegistrat sub nr. 7465 din
r 1.12.20r9

Proiect de hotdrerc privind
stabilirea salariilor de bazi
pcntru flrnctionarii publioi

$i personalul contractuai
din caclrul aparatului de

spccialitatc al primarului
oraqului Solca si ai
unitajilor subordonate
Consiliului local al

ora;ului Solca. valabile
incepand cu data de 0l
ianuarle 2020. inrcgistrat
sub nr. l4l din 14.01.2020.

Frolcc-- hoii,ere p.ivi"a
aprobarea costului mcdiu
Iunin de intretinere, pentm
anul 2020, pcntru
pcrsoanclc varstnice din
Cdminul pentru Persoanc
Vilstnice Solca $i a

modului de acopelire a

valorii integrale a

contribuliei lunare de

inlrelinere dato1.at5 de cdtre

Corncl-l ril'an

TEHANlT]C,
primarul oraqului
Solca
Ilefcrat
aprobare
ploieciul
hotiriire,
intregistral
nr. 1463
I1.12.2019

Cornel-Trilan

TLHANIUC.
primar-ul ora;ului
Solca
Referat
aprobale
proieclul
hotirAre.
intregistrat
nr. 110

11.01.2020

Cornel-Trilan
Ir-rHANrUC.
primarul oraquiui
Solca
Reieral
aprobarc
proieclLrl
hoErare,
intlegistrat
nr. 165

I1.01 .2020

..:.,,+ii .

:,'.i i

!_ j

. .,' :.

Viceplimarul
oraSulu i Solczr.

Conisia pcntru programe dc
dezvoltare economico-
sociali, bugel. llnanie.
administrarca domeniului
public ;i privat al ora$ului,
ag culture, gospodtuie
comunald. proteclia mediului
$i turisnl

de

Ia
de

sub
din

de

la
dc

sub

din

dc
la

de

sub
din

buget

rapod de
specialitate,
inrcgistrat sub m.
7461 din
31.12.2019

buget
contiibilitate,
resutse ulnane.
impozite $i taxe
Locale- rapoI de

specialitate
inregistrat sub nr.
132 din
13.01.2020

Biroul

16.01.2020

(iitJlcnilor, alncnalatca

Comisia pentru administralia
publici locali, juridica $i de

discipiind. apdrarea ordinii 9i
lini;tii publicc. a drcpturilor

leriloriului $i urbanism

public si priYal al orasului.
agLriculturi. gospoddrie
c,rmLrnala. prc,lc(tiJ mediLrlui
qi turrisnr

Comisia pentru programc de

dezvohare economico-
social6, buget, finanle.
administrarea domeniului

Comisia pentru programe de
deTvoltare economico-
sociala. buget, linanle.
adminisirarea domeniului
public Si prl\al al oraqului,
agrioulturar. gospodarie
comunald. proteclia mediului
ti turism

contabilitate.
lcsursc ulnane,
impozite $i taxe
locale. raporl dc
spccialitale
inregistrat sub nr.
198 din

canlinului
$i/sau a susliiatoriloi l.gali
ai accstola, inregistrat sub

nr.209 din 16.01.2020

PRIMAR,
Cornel-Trifan f EHANIUC

hcncflciarii

p. SECRETAR GENERAL,
A nqelica B,\HAN

(

Inoebiri.lrrlemel3ri. Nu cstc cazul Nu este cazul Nu este cazul


