
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORASUL SOLCA
PRIMAR

- proiect

inregistrat sub nr. 5972 din 30.10.2020

DISPOZITIE
privind cotrvocarea in $edinli ordinari

:r Consiliului Local al oratului Solca, jude(ul Suceava

Comel-Trifan Jehaniuc, primalul ora;uhi Solca, judelul Suceava;
In conlbmilate cu prevederile ait.39 alin (1) 9i (3) din Regulamentul de organizare fi fi.mclionare a

Consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca ru. 15/30.03.201 8;
In temeiul art.133 a1in.(1) fi art.196 alin.(1), lit. b) din OUG ru. 5712019 privind Codul

administrativt

DISPUN:

Art.l. (1) Se convoacd Consiliul local al ora;ului Solca in iedinta ordinard penfu ziua de
yineri,27 noiembrie 2020, ora 1300, in sala de iedinle a Consiliului 1ocal, cu participarea fizic6
a consilierilor localil

(2) Proiectul ordinii de zi este prevdzut in alexa, care thce parte integranti din
prezenta dispozitie.

Art.2, Malerialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fl tlansmise consiliedlor locali, in
copie, pdn curiq local ii p n po$ta electronicd.

Art.3. Proiectele de hotdrare vor fi avizate de cdtle comisiile de specialitate din cadrul
consiliului local, menlionate in Proiectul ordinii de zi.

Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Solca vor depune
avizele asupra proiectelor de hotdrdre, peri la data de 27.11.2020, ora 11oo.

Art.5. Consiliedi Iocali pot f-ormula ti depune amendamente asupra proiectelor de hotixaxe,
pani la data de 27.1 1,2020, ora l2oo.

Art.6. Secretarul general al oralului Solca va duce 1a indeplinire prevederile prezentei
dispozilii.

TR{SEMNEAZA PENTRU LEGALITATE.
p. SECRETAR GENERAL,

Angelica FAHAN
_ o\r(^

1,



AnexI la Proiectul de Dispozilie inregistrat sub nr. 5972 dir 30.10.2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru Sedinlr ordinari a Consiliului Local al oratului Solca

din data de 27 noiembrie 2020

Nr. Proiectul ordinii de zi Initiator Compaftim€ntul
de resort din

crdrul Primnriei
oratului SolcB

care intocmefte
Raportul de
sDeciditate

Comisia de speci:rlitate din
cadrul Consiliului Local

cire avizeazl Proiectul de
hotirAre

1. Prczentalea $i supunerea

spre dezbatere $i aprobare a
Procesului verbal incheiat
cu prilejul desfEsudrii

;edinlei extraordinare - de

inda6 a Consiliului Local
al oraiului Solca din data
de 30 octombrie 2020

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

2. Proiect de hotdrare privind
alegerea pre$edintelui de

Sedinld a Consiliului local
al oraqului Solca, jude.tul

Suceava. pentru luna
decembrie 2020,
inregistual sub nr. _
din

Comel-Trifan
TEILANruC,
primaruL oraluiui
Solca,
Reterat de aprobare
la proiectul de

hotarare, intregisirat
sub nr. 

- 

din

Secretarul general
al ora$u1ui Solca,
Raport de
specialitate
inregistrat sub nr.

din

Comisia pentru administralia
publicd locald, juridicn $i de

disciplina, aptuarea ordinii qi

linistii publice, a drepturilor
cetdfenilor, amenajarea
teritoriului $i urbanism

3. Proiect de hotadre privind
prirind stabilirea
impozitelor $i ti*elor locale
pentru anul 2021, in oraqul
Solca, inregistrat sub
nr.5950 din 29.10.2020

ComelTrilan
TEHANruC,
primarul oragului
Solca,
Referat de aprobare
la proiectLrl de
hotarare, intregistrat
sub nr. 5895 din
29 I0 2020

Biroul buget
contabilitate,
resrrse unane,
impozite $i taxe
locale, inregistat
sub nr. 5939 din
29.10.2420

Comisia pentru programe de

dezvoltale economico-sociald.
buget, linan1e, adminisiarea
domeniului public qi privat al

ora$ului, agricultura,
gospodirie comunali,
proteclia mediului $i turism

4. Intrebdri, interpela . Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

PRIMAR. p. SECRETAR GENERAL,
Anee$ca BAHANCorn el-Tli


