
ROMANIA
JUDETtiL SlrC!r.4.VA

oR4.St;t. sot_cA
PRIMAR

- proiect

inregistrat sub nr. 7 461 rlir 31.l2.2019

DTSPOZITIE
privind conyocarea in Sedinti 0rdinari

a Consiliului Local :rl orr$ului Solcn, jude(lll Suceava

$i t'unclionarc a

privind Codul

Comel-Trilan Tehaniuc. primarul ora;ului Solca..judcjul Succavai
In confornritate cu prevederile a .J9 alin (l) 5i (3) din Regulamentul de organizarc

Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 15/30.03.2018;
In temciul ad.133 alin.(1) $i art.l96 alin.(i), Iit. b) din OtlG nr.57/2019

administrativr

Solca va duce la indeplinire prevederile prezenlei

DISPTIN:

Art.l. (l) Se convoaci Consiliul local al oraqului Solca in $edinld ordinarl pentru ziua de
yineri, 31 ianuarie 2020, ora 1200, in sala de fcdinle a Consiliului local, cu urmitorul proiect al

ordinii de zi:
(2) Proiectul ordinii de zi este prcvizLrl in anexa. carc f'ace pafie integrantA din

prezcnta dispoziIic.
Art.2. Matcdalelc inscrise in proiectul ordinii cle zi vor fi transmise consilierilor locali. in

copie, prin curier local ii prin po$1i electronici.
Art.3. Proiectele de hotirare vor ti avizale dc citre comisiile de specialitate din cadrul

consiliului local, lnentionate in Proiectu] ordinii de zi.
Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiljului local al oragului Solca vor depune

avizelc asupra proicctclor de hotirare. pani la data de 31.01.2020. ora 9"".
Art.5. Consilicrii locali pot tixrula $i dcpurc arrcndamenle asupra proicctclor dc holarare.

pdnd la data de 3 1.12.2020, ora 1000.

Art.6. Sccretarul general a1 orafu[]i
dispozilii.

PRIMAR,
Cornel-Trifan TEHANIUC

\ry
ASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

p. SECRETAIL GENERAL,
o'*"'s[\*:.1'"*6i*:

{'W;
Solca.3l decembrie 2019



Ancxi la Proiectul de Dispozitic inrcgisrrat sub nr.7467 din 31.12.2019

RO}IANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

PROIECTUL OITDINII DE ZI
pentru qcdinla ordinari a Consiliului Local al ora'ului Solca

din data dc 3l ianuaric 202{)

Proiectul ordinii dc zi

Prezentarca 5i strpunerea
spre dezbatcrc Si aprobare a
Procesului verbal incheiat
cu prilejul desliqurirli
;edin{ci ordinare a

Corsiliului I-ocal al
oragului Solca din data de
i0 deccmbrie 2019.
Proieot de hotdrire privind
alegerea prc$cdil]telui de

$edin,d a Consiliului local
al oraiului Solca. .]udelLrl
Succava. penlru luna
lcbruade 2020, ituegistrat
sub nr. 7458 din
I l.12.2019.

Proicct de hotafire privind
darea in administrtue citre
I-iccul Tehnologic'Tom;a
Vodi' Solca a unui imobil.
situat pe stmda l'omia
Vod6, ru. 32. proprietate
publicd a ora;ului Solca.
jLrdelul Succava, in vederea

Compartimentul
de resort din

cadrul Primdriei
oraqului Solca

carc intocme$ta
Raportul de

Comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local

care avizeazi Proiectul de
hotirarc

sDccialitatc l

2.

1. l.\u esle cazlll

Comel-Trilan
TEHANIUC.
primarul ora;ului
Solca
Relerat
aprobaae
proiccrul
hotirere.
il]tregistrat
. 7456

31 .12.20I 9

('ornel-fiita,r

TFll"rANtUC.
prinlarul orafului
So lca
Ref'erat
aprobare
proieclul
hotarale.
inlrcgislrat
nL. 7159
I L12.2019

Secrctarul
general al
ora5ului Solca.
raport de
spccialitalc
inregistrat sub nr.
115'7 din
_lL1220rg

Comisia pentru administralia
publica locald, juridicd qi de
disciplinA, ap5rarea ordinii $i
linislii publice. a drepturilor

la

d..

sub

din

de

la
de

SUb

din

cctAlenilor. amena,area
lcriloriLrlui Si Ltlbanism

cetalenilor,

Comisia penlru admiDistralia
publica locala. iuridicA $i de
disciplina. ap-rarea ordinii ;i
lini$tii publice, a drcpturilor.

desliqurarii

terito ului $j urbanism

Conisia pcntru programe de
dczvoltarc

amenalalca

sociala. buget. finanle.
adnlinistlarea domeniului
public;i privat al oralului,
agriculturd, gospoddrie

.LLrir iLilii
Bibliotccii $colare Solca.
iuegistrat sub nr. 7461 din
11.12.2019.

comunala, proteclia mediuiui

lnitiltor

Nu este cazul i Nu esle cazul

ScnicLrl Lchnii
urbanism.
cadastru 5i
amenajarea
tc toriului, raport
de specialitate
inregislral sub m.
716A din
i1.12.20r9

gospoddrie

$i lurism



Proiect de hotdrare privind
aprobarea Planului anual

de lucriri de interes local
care vor fi efectuate de

celle beneficiarii de ajutor
sociaL din orllijul Solca.
pentru anul 2020,
iffegistrat sub ru. 7:165 din
3t t2 2019

Proicct de hotirire privind
stabilirea salariilor de bazi
pentru 1'unclionarii publici
gi personalul contractual
din cadNl aparatului de

specialitate al p marului
oraqului Solca si ai
unitAlilor subordonate
Consiliului local al ora;ului
Solca. valabile incepand cu

data de 01 ianuarie 2020.
inregistral sub nr.
din

PRTMAR,
Cornel-Trifan f EHANIUC

Cornel-Trifan
TEHAN]IIC,
prirrarul oraqului

Biroul buget
contabilitate,
resutse umane.
ilnpozitc si taxe
Localc, raport de

specialitate
inregistrat sub nr.

din

agdcultLrrd.
comunal6. protcclia mediului

5i turisnr

Comisia pentru administralia
publicd LocalE, juridicd ;i de

dlsciplini. apdrarea ordinii qi

lini$1ii publicc. a drepturilor
cetdlenilor, amenaJarea

Cornel-Trilan

TEHANIUC,
primarul ora;Ltlui
Solca
Rcfcrat de

aprobare la
proiectul cie

hoGrere,
intrcgislral sub

nr. 7463 din
11. r 2.2019

Vicepriniuul
oraqului Solca,
raporl de

spccialitate,
inregistrat sub nr.
7464 din

sociala, buget, finanle.
administmrea domeniului
public ai privat al om$ului,

Corrisia pentru programe de

dczvoltare

gospoddrie

teritoriului 6i urbanism

Comisia pcntru programe de

economlco-

i 1.12.2019

Solca
Relerat
aprobare
proiectul
holdrare-
intregistrat

dc
la

de

nt'.

dczvoltare
socia16, buget, finanle.
adrrrinistrarea domeniului
public ii privat al ora$ului,

gospodirie

i turism

Nu este cazul Nu este cazul

agriculluri,
comunali. protecfia mcdiu[Li

p. SECRETAR GENERAL,
Ange[ica BAHAN

-\!\,}\

$

ntreb[ri, intcrpeldri.


