
ROMANIA
JUDETUL SUCtrAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea in ledin{i extraordinari, de indati
a Consiliului Local al ora$ului Solca,.iudetul Suceava

Comel-Triian JEILANIUC, primarul oraqului Solca, judeiul Suceava,
Avdnd in vedere:
- Rct'cratul doalnnci Mirela PRICOI,. ;el birou buget conlirbilitatc. resltrsc umane.

impozile fi taxc locale in cadr.ul IJrintdriei or.llu1ui Solca. inrogistrat sub nr. 1909 din
06.04.2020;

iIi conibrmitate cu prevcderile arr.l9 alin (4) din Regulamentul de organizare gi
luncliorare a Consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 15/30.03,201g;

In temeiul art.133 alin.(2) Iit. a), art. 134 atin (4) qi arr.196 a1in.(1), tit. b) din OUG nr.
57/20 1 9 privind Codul administratir,:

DISPUN:

Art.l (l) Se convoaoi Consilitrl loccl 0l orafului Solcc rn ,edinfi extraordinari, de
indati, pentru ziua de miercuri, 8 aprilie 2020, ora 1130. in salc dc sedinte a Consiliului
local. cu Lrrmaiurul proiect alordirriide zi:

(2) Proicctul ordinii de zi este previzut in anexa, care t'ace parte integrantd din prezenta
dispozilic.

Art.2. Materialcle inscrise in proiectul ordinil de zi. \,or ti transmise consilicrilor locali. in
cooi<. or"r c.r',<r lL,Jdl ) f,in f'o)l,r (leLrr..r'Li.

Art.3. Proiectcle de holar;re vor 1l avizatc de cdrre comisiile cle speci.:lirate din cadrul
consiliului local, menlionate in Proiectul ordinii de zi.

Art.4, Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al ora;ului Solca, r,or depune
avizele asupra proiectelor de hotArere, penA la daia de 08.04.2020, ora l0oo.

. Art.s. Consilirrli locali pL,I lormula lii depune amendamente asupra proiectelor de hotirare,
pan, a data dc 08.114.1(120. ura I l"'.

Art.6. Secrctarul general al ora$ului Solca va duce la indcplinire prevederile prezentcl
di.pnzil.i
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Anexd la Dispozitia nr.87 din 06.0,1,2020

PROIECTUI, ORDINII I]E ZI
pentru $cdinta exlraordinari, de indati a Consiliului Local al orarului Solca

dir dara de 8 apritie 2020

] Proiectul ordinii de zi Initiat".
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l9l2 din 06.04.2020
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