
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind conyocarea in qedinti ordinari

a Consiliului Local al oraqului Solca, judeJul Suceava

9omel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca, judeJul Suceava;
ln conformitate cu prevederile art.133 alin (l) qi afi. 134 alin. (1) lit.a), alin. (3) lit, a)

qi alin. (5) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completirile ulrerioare:

In temeiul ar1.l96 alin.(1), lit. b) din OrJG w. 57/2019 privind Codul adminisrrativ.
cu modificdrile Ei completirile ulrerioare;

DISPUN:

Art.l. (l) Se convoac[ Consiliul local al oragului Solca in gedinld ordinare pentru
ziua de luni, 27 septembrie 2021, ora 1200, in sala de gedinJe a Consiliului local, cu
palliciparea fizici a consilierilor locali;

(2) Proiectul ordinii de zi este prevezut in anexar care face pafie integrante din
prezenta dispozilie.

Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor
locali, in copie, prin curier local gi prin poqt6 electronicd.

Art.3. Proiectele de hotirere vor fi avizate de cdtre comisiile de speciaiitate din
cadrul consiliului 1ocal, menlionate in Proiectul ordinii de zi.

Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Solca vor
depune avizele asupra proiectelor de hotdrAre, p6ni la data de 27.09.2021, ora 1100.

Art.S. Consilierii locali pot formula qi depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrOre, pAnd la dala de 27.09.2021, ora 173t.

Art.6. Secretarul general al oraqului Solca va duce la indeplinire prevede le
prezentei dispozi!ii.

MNEAZA PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL,

Angeli$(BAHAN
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Solca, 21 septembrie 2
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PRIMAR,
Cornel-Trifan IPHANIUC\-1
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ROItrANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

Anexi la Dispozitia nr.123 dilr21.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
petrtru sedinla ordinari a Consiliului Local al oratului Solca

din data de 27 septembrie 2021

p. SECRETAR CENERAL,
Angejifi'JAHAN
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Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Initiaior Compartimentul
de resort din

cadrul Primiriei
oraqului Solca

care intocmette
Raportul de
specialitate

Comisia de
specialitate din

cadrul Consiliului
Local carc avizeazi

Proiectul de
hotirare

1. Prezentarea fi supunerea spre
dezbatere qi aprobare a
Procesului verbal incheiat cu
prileiul desliqudrii qedinlei
ordinare a Consiliului Local al

ora$ului Solca din data de 3l
aueust 2021

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul .

2. Proiect de hot[r6re privind
alegerea preqedintelui de

gedinld a Consiliului local al
onqului Solca, judelul Suceava,
ponhu luna octombrie 2021,
imegistrat sub nr. 6049 din
r 6.09.202r

Comel-Trifan

TEHANIUC,
primarul ora$ului
Solca,
Referat de aprobare
la proiectul de

hourare, intregistmt
sub nr. 6047 din
16.09.2021

Secretarul
general al
oragului Solca,
Rapoft de

specialitate
inregistrat sub nr.
6048 din
t6.09.2021

Comisia pentru
administralia publici
Iocali, juridicd qi de
disciplind, apirarea
ordinii Si liniitii
publice, a drcpturilor
cetdtenilor,
amenajarea
te toriului ;i
urbanism

Proiect de hotarare privind
desemnarea a doi reprezentanli
din cadml Consiliului Local al
oraqului Solca, care se faca
parte din Consiliul de

administralie a1 Liceului
Tehlologic,,Tomqa Vodd"
Solca, inregistrat sub nr. 6120
din 20.09.2021

Cornel-Trifan

TEHANIUC,
primarul oragului
Solca,
Referat de aprobare
la proiectul de

hotArare, integistrat
sub ru. 6117 din
20.09.202t

Secretarul
general al
oragului Solca,
Raport de

slecialitate
inregistat sub nr.
6119 din
20.09.202t

Comisia pentru
inval5ment, sdnatatc
qi fanrilie,
munca $i protectie
social5, activiteli
social-cultuale, culte,
proteclie copii

4. lntrebari, interyelari. Nu este cazul Nu este cazul Nu este carul


