
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in qedinti ordinard

a Consiliului Local al oragului Solca' jude{ul Suceava

Comel-Trifan fehaniuc, primaml oraqului Solca' jude{ul Suceava;

i. ""rf.t*i ",, 
cu prevederile afi 39 ;in (1) qi (3) din Regulamentul de organizare qi

tur4i;;;";-'a;.ltirt,ri r-o"ut al oraqului Solca' aprobat prin HCL Solca nr'

15/30.03.2018;-- - 
in temeiul afi.133 a1in.(1) 9i art 196 alin (1), lit b) din OUG nr' 5712019 privind

Codul administratir, 
,rr"Un,

Art.l. (1) Se convoacd Consiliul local^^al oraqului Solca in qedinld ordinar6 pentru

,iun a",in".i,'zz noiembrie 2020, ora 1300, in sala de gedinle a conslliului local, cu

participarea fizica a consilierile'r loualil
'--'-*'- -..i, 

p;;iectul ordinii de zi este prevazut in anexa, care face parte integranti din

prezenta dispozilie'- n.t.Z. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor

locali. in copie. prin curier local 5i prin pogta electronica-"-...'a.t.:'. 
Proiectele de hotdriire vor fi avizate de citre comisiile de specialitate din

cadtui consiiiului local, menlionate in Proiectul ordinii de zi''--'"-A;J. 
Comisiile de specialitate din cadrul consiliului loca1 al oragului solca vor

a"p*" ""ira" "*rpra 
proiecielor de hotdrdre, pAnd la data de27'11'2020' ora 11oo'"-' 

a"t.s. Conrili".ii locali pot formula li-depune amendamente asupra proiectelor de

f,l.rarare. pana la data de 2u.l1.i020' ora 1200'-- 
a.i.O. Secretarul g"n"'al ul oraqului Solca va duce la indeplinire prevederile

prezentei dispozilii.

PRIMAR,

NEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,

Angel$a,BAHAN
"\t-l'q\

(\
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Aneri Ia Dispozilia nr. 191 din 20.11,2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru tedinla ordinari a Consiliului Local al orafului Solca

din data de 27 noiembrie 2020

Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Inifiator Compartimentul
d€ resort din

cadrul Primdriei
ora$ului Solca

care intocme!te
Raportul de
specialitate

Comisia de specialitate
dir cadrul Consiliului
Local care ayiz€azd

Proiectul de hotirirc

l. Prezentarea $i supunerea
spre dezbatere qi aprobare
a Procesului verbal
incheiat cu prilejul
desligurdrii $edinlei
extraordinare - de indati a
Consiliului Local al
om$ului Solca dh data de
30 octombrie 2020, ora
14,00

Nu este caTul Nu este cazul Nu este cazul

Proiect de hotdrdre privind
alegerea pregedintelui de

Sedinta a Consiliului
local al oragului Solca.
judeJul Suceava, pentru
luna decembrie 2020.
inregistat sub nr.6574
din 20.11.2020

Comel-Trifan

TEHANIUC,
primarul oragului
Solca,
Referat de aprobare la
prciectul de hotArere,
intregistrat sub nr-
6572 din 20.11.2020

Secretarul
seneral a1

oraiului Solca,
Raport de
specialitate
imegistat sub nr.
6573 /2A.11 .2020

Comisia pentru adminishalia
publici locaid, juridicn $i de
disciplind, aplmrea ordinii 9i
liniqtii publice, a drepturilor
cetdlenilor, amenajarea
teritoiului $i ubanism

3_ Proiect de hot6xare privind
privind stabilirea
impozitelor gi taxelor
locale pentru anul 2021, in
olaiul Solca, inregistrat
sub rt.5950 din
29.10.2020

Cornel-Trifan

TEHANIUC,
primarul oraqului
Solc4
Referat de aprobare la
proiectul de hotalare,
intregistrat sub nr.
5 895 din 29.10.2020

Biroul buget
contabilitate,
resuse umare,
impozite li taxe
Iocale, inregistrat
sub nr. 5939 din
29.10.2020

Comisia pentru programe de
dezvoltare economico-sociai5,
buget, finante, administrarea
domeniului public ;i privat al
oragului, agricultura.
gospodArie comutala,
proteclia rnediului Si turism

4. Inhebiri, intemelAri. Nu este cazul Nu este cazul Nu este caTul

PRIMAR,
Cornel-Trilhn{IEEANIUC.<._7

t/
p. SECRETAR GENERAL,

Angeligr BAHAN
\.\.-q_
\\


