
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind conyocarea in qedinti ordinari

a Consiliului Local al oraqului Solca, judeJul Suceava

Comel-Trilan Jehaniuc, primarul oragului Solca, judetul Suceava;
in conlonnitate cu prevederile afi.39 alin (l) qi (3) din Regulamentul de organjTare gi

funclionare a Consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca .r.r.

Art.l. (1) Se convoac6 Consiliul local al oragului Solca ln qedinld ordinara pentru
ziua de marfi, 31 august 2021, ora 1400, in sala de qedin{e a Consiliului local, cu
pafiiciparea fizici a consilierilor locali;

(2) Proiectul ordinii de zi este prev6zut in anexa, care thce parte integranti din
prezenta dispozitie.

Art,2. Materialele inscrise in proiectul otdinii de zi vor fi transmise consiljerilor
locali, in copie, plin curier local gi prin pogtd electronic6.

Art.3. Proiectele de hotdrare vor fi avizate de citre comisiile de specialitate din
cadrul consiliului Iocal, menjionate in Proiectul ordinii de zi.

Art.,l. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oraqului Solca vor
depune avizele asupra proiectelor de hotdrdre, pdni la data de 31.08.2021, ora 11r0.

Art.5. Consilierii locali pot formula gi depune amendamente asupra proiectelor de
hotdrdre, p6.n6 1a data de 31.08.2021, ora 1200.

Art.6. Secretarul general al oragului Solca va duce la indeplinire prevederile
prezentei dispozilii.

Cornel- iifan TEHANIUC
CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE.

p. SECRETAR GENERAL,

15/30.03.2018;
in temeiul ar1.133 alin.(1)

Codul administrativ:

Solca, 25 august 2021
Nr- 1 13

qi ar1.196 alin.(l), lit. b) din OUG nr.5712019 privind

DISPUN:

AngelifS-BAHAN
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Anexd la Dispozitia nr. 113 din 25.08.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru tedinta ordinarl a Consiliului Local al ora$ului Solca

din data de 31 august 2021

Nr.
c.

l'roiectul ordinii de zi Initirtor Compartimentul
de resort din

cadrul Primlriei
ora$ului Solca

care intocmegte
Raportul dc
specialitatc

Comisia de
specialitatc din

cadrul Consiliului
Local care avizeazi

Proiectul de
hotirAre

Prezentarea $i supunerea spre
dezbatere fi aprobalc a
Procesului verbal inoheiat cu
prilc.jul deslilurlrii $edinlei
ordinarc a Consiliului Local al
ora$ului Solca di11 data de 29
irrlie 2021

Nu estc cazul Nu este cazul Nu estc cazul

Proiect de hotAlArc privind
alcgerea pre$edintelui dc

$edinlA a CoNiliului local al
oratului Solca, judelul Suceava.
pentru luna septemb e 2021.
inregistrat sub ff. 5077 din
30.07 .20)1

Comel- l rilan
TLHANIUC,
primarul oralului
Solca.
Referat dc aprobarc
la proicctul de

hotlrere, intrcgistrat
sub nr. 5075 din
30.07 .202t

Secretarul
general al
oralului Solca.
Raport de
specialitate
imegistrat sub nr.
50'76 din
30.07.202 t

Comisia pentru
admiristralia publicf,
localA, iuridicd !i de
disciplinir. alararea
ordinii gi lini;tii
publice. a drepturilor
cetelenilor,
amenaiarea
ledtoriului qi

rrhanism
Proicct de hotarare piivind
aprobarea Regulamentului de
organizare gi l'unclionare a

Consiliului local al orasului
Solca, inregistrat sub nr. 5067
din 30.07.2021

Cornel-Trifan

] EFIANIUC.
primarul oraqului
Solca.
Referat de aprobale
la proiectul de
hot5dre. irtregistrat
sub 1lr. 5046 din
29.07.202t

Sccretarul
gcneral al

ora;ului Solca.
Rapot de
specialitate
iffegistrat sub tu.
5057 din
30.07.2021

Comisia penttu
administralia publici
1ocal5. juridici qi de

disciplind, apil area
ordinii fi lili5tii
publice. a drcpturilor
cetilenilor, me0ajarea
te toriului ii
urbanism

4. lntrebari. intetlelAri. Nu cste cazul NLl esle canr] Nu este cazul

P. SECRETAR GENERAL,o",$o'*'"*
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