
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRTMAR

- proiect

Inregislral sub or.4,ll0 din 2q.06.2021

DISPOZITIE
privind convocarea in $edin{i ordinari

a Consiliului Local al orafului Solca, judetul Succava

Comel-Tiil'an Tehaniuc, primarul omfului Solca, judelul Suceava;
in conformitate cu prevede ie art.39 alin (1.) 9i (3) din Regulamentul.dc organizare si fimclionare a

Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca ru. 15/30.03.2018;
ln temeiul alt.l33 alin.(1) 5i ad.196 alin.(1). lit. b) din OUG m.5712019 privind- Codul

administrati\,;

DISPI N:

Art.l. (1) Se convoacd Consiliul local al orapului Solca in Sedintd ordinara pentru ziua de
joi. 29 iulie 2021, ora, 1,100, in sala de qedin{e a Consiliului local, cu parliciparea fizicd a

consilierilor locali;
(2) Proiectul ordinii dc zi estc previzut in anexa. care facc parle integranfi din

pre/enra di\po,/ilie.
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor locali, in

copie. prin curier local $i pdn poltd electronicd.
Art.3. Proiectele de hotdrare vor fi avizatc de catre comisiile dc specialitate din cadrul

consiliului local, mentionate in Proiectul ordinii de zi.
Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al ora5ului Solca vor depune

avizcle asupra proiectelor de hottuere, pand la data de 29.07.2021, ora I ll0.
Art.5, Consilierii locali pot fonnula;i depune amendamente asupra proiectelor de hotdrarc.

pdni la data de 29.07.2021, ora 1200.

Art.6, Secretarul general al omsului Solca va duce la indeplinire prcvcderiJe prczentei
dispozilii.

PRIMAR,

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,

AngelicA BAHAN
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Solca,29 iunie 2021



Anexi la Proiectul de Dispozitie inrcgistrat sub nr. ,1410 din 29.06.2021

ROMANIA
JUDfTUL SUCEAVA

oRA.$UL SOLCA
PRIMAR

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru $edinla ordinari a Consiliului Local al oraiului Solca

ditr data de 29 iulie 2021

Nr.
crt.

Proiectul ordinii de zi Initiator Compartimentul
de rcsort din

cadrul PriDiriei
oratului Solca

care intocmeSte
Raportul de
snecialitata

Comisix de specixlitate
din cadrul Consiliului
Local care avizeazi

Proiectul de hotiiale

1. Plezentarea $i supunerea spre
dezbatere 5i aprobarc a Proccsului
verbal inchciat cu prilejul
desfigurnlii ledinqei extraordinare
a Consiliului Local al oragului
Solca din data de l6 iulie202l

Nu este cazul Nu esle cazul

Proiect de holirere privind
alegerea pre5eclintelui de tedinlA a
Consililrlui iocal al orasului Solca.

.judctul Suceava. pent[r luna august
2021, inregistrat sub nr.4399 din
29.46.2.021

Cornel-Trifan

TEEANIUC. primarul
orasului Solca,
Referat de aprobare Ia
proiccftl de hotirare.
intregistrat sub nr.
4388 dtu 28.06 202 r

Secretarul gcneral
al oraslrlui Solca,
Rapod de
specialitatc
i cgislrat sub nr.
4398 din
29.06.2021

Corrisia pentru
administratia publici
Iocaln. juridioi ;i de
disciplinn. apArarea

ordinii Si lini$tii publice.
a drepturilor cetAlenilor.
amcnajarea teriloliului
siurbanism

3. lntrebnri. interoelrri. Nu este cazul

PRIMAR.
Cornel-T fan TEHANIUC i.'
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SECRtrTAR GENERAL,
AngelicSBAHAN
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