
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

- proiect

inregistrat sub nr. 5792 ditr 31.08.2021

DISPOZITIE
privind convocarca in $edinti ordinari

a Consiliului Local al oragului Solca, judelul Suceaya

Comel-Trifan Tehaniuc, primarul ora;ului Solca, judelui Suceava;
In confomitate cu prevededle afi.39 alin (i) 5i (3) din Regulamentul de organizare $i func{ionare a

Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat p nHCL Solcanr. 15/30.03.2018;
ln temeiul ar.133 alin.(1) $i afi.196 alin.(1). lit. b) din OUG nr. 5712019

administr.li\:
privind Codul

DISPf N:

Cornel-Trifan Jehaniuc. primarul oragului Solca, judelul Suceavaj
ln confomitate cu prevederile a.d.i33 alin (1) Ei art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (3) lit. a) si alin. (5) din

OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile 5i completirile ulterioare;
In temeiul art.196 a1in.(1), lit. b) din OUG m. 5712019 privind Codul adminisrrativ, cu modil]cirite

si completdxile ulterioare;

DISPUN:

Art.l. (1) Se convoac[ Consiliul local ai ora$u]ui Solca in $edinfd ordina.ra pentru ziua de luni, 27
septembrie 2021, ora 1200, in sala de $edinle a Consiliului local, cu participarea fizicd a consilierilor
locali;

(2) Proiectul ordinii de zi este prcvdzut in anexa, care face parte integranta din prezenta
dispozilie.

Art.2. Materialele inscdse in proiectul ordinii de zi vor fi transmise consilierilot locali, in copie,
prin curier local 5i prin poptd electronica.

Art.3. Prciectele de hotarire vor h avizate de catre comisiile de specialitate din cadml consiliului
locrl. menlionate in Pro.ectul orJiniide zi.

Art.4. Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al oraquiui Solca vor depune avizele
asupra proiectelor de hotirare. pan5 la data d e 21.09,2021, ora 1100.

Art.5. Consilierii iocali pot fomula $i depune amendamente asupra proiectelor de hotarare, panA la
data de 27 .09.2021, ora l13o .

Art.6. Secretarul gefleral a.l oraqului Solca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Cornel-Trifen TEH

SEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
P. SECRETAR GENERAL,

AnSelS\BAHAN

l

R{:EH\l
Solca,31 august 2021



An€xi la Proiectul ile Dispozilie inregistrat sub nr' 5792 din 31'08 2021

ROM,INIA
JIJDET( L SUCEAVA

ORA$IIL SOLCA
PRIItrA.R

PROIECTUL ORDINII DE ZI
nentru $edinla ordinari tr Consiliului Local al orasului Solca

din data de 27 seplembrie 2021

Comisia de sPecialitate
din cadrut Consiliului
Local care avizeazi

Proiectril de hotlrare

CompBrtimentul
de resort din

cxdrul Primiriei
oratului Solca
careintocmeqte

Raportul de
ecialitate

Proiectul ordinii dc zi

Nu este cazulNu este cazulNu este cazulPrezentarea $i supunerea spre

dezbatere li aProbarc a

Procesului verbal incheiat cu

p lejul desiigurdrii ;edinlei
ordinare a Consiliului Local aI

oragului Solca din data de 3l

Comisia Pentu
administalia publica
loca16, juridici 5i de

disciplind, apalarea

ordinii ti lini$tii
publice, a drepiudlor
cetdlenilor,
arnenaj area teritodului

Secretarul
general al

oraqului Solca,
Raport de

specialitate
iffegistrat sub
lu. din

Comel-Tril'an
TEHANIUC,
pdmarul oraqului
Solca,
Referat de aplobare
la proiectul de

hoiirare, intregistrat
sub ru. din

P-i."t ,t" hotarfue Privind
alegerea pregedintelui de qedinld

a Consiliului local al oraqului

Solca, judetul Suceava, Pentu
luna octombrie 2021, inregistrat

Nu este cazulNu este cazulNu este cazul

PRIMAR, p. SECRETAR GENERAL,
Aneeliq!"BAHAN

1d'*I
EHANIUC


