
ROX{ANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

- proiect

iDregistrat sub nr. 5099 dir 30.07.2021

DISPOZITIE
priyitrd coDvocarea in $edin(i orditrari

a Consiliului Local al oraSului Solca, judeful Succava

Corncl-Trif'an fehaniuc, primarul ora$ului Solca. jucleiul Suceava;
In conformitate cu prevederile art-39 alin (l) qi (3) din ltegulamentul de otganizare ti lLrnctionale a

Consiliului Local al ora.sului Solca. aprobat prin HCL Solcanr. 15/10.03.2018;
in temeiul aft.133 alin.(l) ii art.l96 alin.(l), ]it. b) din OUG nr.57 l0lc prirind Codul

rdm ni. rllir

DISPUNI

Art.l. (1) Se convoaci Consiliul local al omlului Solca in ;edinli ordinari pentru ziua dc
marli, 3l august 2021,, ora 1,100. in sala de ;edinge a Consiliului local. cu participarea flzicd a
con.ilierilor locali;

(2) Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa. care lace parte integrantA diD
prezenta dispozilie.

Art.2. Matedalele inscrisc in proiectul ordinii de zi vor li transmise consilierilor locali, in
copie, prin cuder local !i prir polti clectronicd.

Art.3. Proiectele de hotdldre vor fl avizate de cdtre comisiile de specialilale din cadrul
consiliului local. rrrenlionale in I'roiectul ordjnii de zi.

Art.4. Comisiile dc specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Solca vor depune

avizele asupra proiectelor de hotlrare, penn la data de 31.08.2021, ora 11r0.

Art.5. Consilierii locali pot fonntLla 5i depure amendarnente asupra proiectelor de hotirare,
pdna la d:rtr de 31.08.2021. ora 1200.

Art.6. Sccrctarul general al oragului Solca va duce la indeplinire prevederiie prezelltei
dispozilii.

PRIMAR,

TRASEMNEAZA PENTRU LECALITATE.
p. SECRETAR GENERAL,

",*,,.til:l"*

Solca.30 iulie 2021
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Anexi la Proiectul d€ Dispozifie inregistrat sub nr.5099 din 30.07,2021

ROMANIA
JTIDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

PROIECTT]L ORDINII DE ZI
pcntru $edinfa ordinari a Consiliului Locxl al oraSului Solca

din data de 3l rrgust

Nr. Proicctul ordinii de zi Initiator Compartimentul
d€ resofl dir

cadrul Primirici
oratului Solca

care intocme$te
Raportul de
sDecialitate

Comisia dc spccirlilate
din cadrul Consiliului

Local careaviz€azi
Proiectnl de hot; 16 rc

1. Prezenlarea fi supunerea spre

dezbateie fi aprobare a

Procesului verbal incheiat cu
pdlejul deslituririi ledinlei
ordinare a Consiliului Local al
ora$ului Solca din data de 29
iulie 2021

Nu este cazul Nrr este caTr]l Nu este cazul

2. Proiect de hotirare privind
alegerea preledintelui de tedillli
a Consiliului local al olaiului
Solca, judelul Suceava, penta.l
Iuna seplemb e 2021.
iuegistrat sub . 5077 din
30.07.202 r

Cornel-Trilan

TEHANIUC,
primarul ora$ului
Solca.
Re1'erat de aprobare
la proiectul de

hoEiare, intregistrat
suh 1rr. 5{)75 din

Secretarul I Comisia pentrlr
gc|cral rl Jdmini.r'alia p-blica
oraEului Solca. locale. iu dice $i de

Raport de disciplini, apdmrea
.prri. li : c ordinii pi linilt
itue.,i'lrar sLh t\ rhlicc. a dr'<pturilur
nr. 5076 din cetltenilor.
l0 07 l(r ll rme ra arer eri,ori.-lrrr

30.07.2021
amenaj area tefltoflu
$i urbanisnl

Proiect de hotirirc privind
aprobarca Regulamentului de

organizare $i funclionare a

Comiliului local al orasului
Solca. i egistrat sub ff. 5067
di1r :10.07.2021

Cornel-Irilan
I'EHANIUC.
plimalul ora$ului
Solca.
Ret'erat de aprobare
1a projectul de

hottuare. intrcgistrat
sub nr. 5046 din
29.07.2421

Secretarul
gcneral al
oralului Solca,
llapoft de

specialitatc
inregistrat sub
m. 5057 din
30.07 2021

Comisia peitru
administralia pLLblici
locali, juridica ii dc

discipliii, apamlca
ordinii ii liniftii
publice, a drepturilor
cetilelilor, n]enaialca
teritodr ui ;i
urbanism

,1. Intrebiri. intemeliri. Nu este cazr Nu este cazul
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p. SECRETAR GENERAL,
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