
ROMANIA
JUDETI-IL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in tedintd extraordinarl

a Consiliului Local al ora$ului Solca, judetul Suceava

Comel-Trifan JEHANIUC, primarul oraqului Solca, judelul Suceava;
Avend in vedere:
- Referatul doamnei Mirela PRICOP, lef birou. Biroul buget contabilitate, resuGe

umane,^impozite Si taxe locale, imegistat sub ru. 4300 din 21.08.2020;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (2) qi (3) din Regulamentul de organizare $i

functionare a Consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 15/30.03.2019;
In temeiul art.133 a1in.(2) lit. a) ti axt.196 alin.(1), lit. b) din OUG nr. 5712019 privind

Codul administrativ;
DISPUN:

Art.1. (1) Se convoace^Consiliul local aI otatului Solca in $edinld extraordinara pentru ziua de
marti, 25 august 2020, ora 930, in sala de qedinle a Consiliului local, cu-umltorul proieit al ordinii de
zi:

(2) Proiectul ordinii de zi este prevdzut in anexa, care face pa(e integmntd din ptezenta
dispozilie.

Art.2, Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi, vor fi transmise consjlierilor locali, in
copie, prirl curier local $i prin pottd electronica.

Art.3. Proiectele de hot5rare vor Ii avizate de cltle comisiile de specialitate din cadrul
consiliului 1ocal, menlionate in Pioiectul ordinii de zi.

Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oraqului Solca, vor depune
avizele asupra proiectelor de hottuare, pene 1a data de 25.08.2020, ora 8oo.

Art.5, Consilierii locali p^ot formula $i depune amendamente asupra proiectelor de hotfuare,
pina la data de 25.08.2020, ora a "'.

Art.6. Secretarul general al oragului Solca va duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozilii.

PRIMAR,
Cornel-Trifan IDHANIUC

Solca,2l august
Nr. I42

CONTRASEMNEAZI. PENTRU LEGALITATE,
P. SECR.ETAR GENERAL,\



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

Anextr la Dispozilia nr. 142 din 21.08.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru;ealinla extraordinartr a Consiliului Local al oraqului Solca

din data de 25 august 2020

Nr. Proiectul ordinii de zi Initiator Compartimentul
de resort din

cadrul Primtrriei
orasului Solca
careintocmette

Raportul de
specislitate

Comisia de
specialitate
din cadrul
Consiliuhi
Local care
arizeazl

Proiectul de
hot,lrAre

1. Prezentarea $i supunerea spre dezbatere $i aprobare a

Procesului verbal lncheial cu prileiul desfesurtuii Sedinlei
ordinare a Consiliului Local al ora$ului Solca din data de 31

iulie 2020

Nu este cazul Nu este caz ul

Proiecl de hotardre privind rectificmea bugetului loca1 al

oragului Solca, pe anul 2020, iffegistrat sub nr. 4303 din

21.08.2020

Comel-
Trifan
TEHANIUC,
primarul
orapului
Solca
Rel'erat de

aprobare la
proiectul de
hotirire,
inllegistrat
sub m. ,{301

din
2t.082020

Biroul buget
contabilitate.
resurse umane.
impozite ;i ta{e
locale, raport de

specialitate,
inregistrat sub
4302
2r.08.2020

din

Comisia
pentru
programe de
dezvoltare

sociala" buget,
finanle,
administlarea
domeniului
public qi privat
al oraqului,
agriculturA,
gospoddrie
comunald,

Proteclie
mediului $i
turism

PRIMAR.
Cornel-Trifan TEHANIUC ,,.:. i
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p. SECRETAR GENERAL,
Angelica BAHAN
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