
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea în şedinţă ordinară 

a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava 
 
 
 Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca, judeţul Suceava; 
 În conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Local al oraşului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39/31.10.2008;  
 În temeiul art.39 alin.(1) şi art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

DISPUN: 
 
 

 Art.1 Se convoacă Consiliul local al oraşului Solca în şedinţă ordinară pentru ziua de joi 28 
februarie 2013, orele 16°°, în sala de şedinţe a Consiliului local, cu următorul proiect al ordinii de 
zi: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal încheiat cu 
prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 31 ianuarie 
2013. 
                 Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2.  Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, 
pentru anul 2012. 
      Prezintă: Constantin Brînză, consilier local 
 3. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, 
pentru anul 2012. 
      Prezintă: Vasile-Octavian Zabre, consilier local 
 4. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, 
pentru anul 2012. 
      Prezintă: Filimon Ioan, consilier local 
 5. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului Solca, 
pentru anul 2012. 
      Prezintă: Gheorghe Ghinghiloschi, consilier local 
 6. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II al anului 2012. 
     Prezintă: Ana Albu, consilier cu probleme de asistenţă socială, în cadrul Primăriei oraşului Solca 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în 
oraşul Solca. 

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi 

efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2013. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice de la Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii ianuarie  2013. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 din HCL Solca nr.2/30.01.2009 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale 



şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2013.
     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului 
Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava. 
     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 14. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise  în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 
30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare. 
     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 15. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Ghinghiloschi 
Iulian, din oraşul Solca, strada Ciprian Porumbescu, nr. 40, înregistrată la Primăria oraşului Solca 
sub nr. 668/13.02.2013  

Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
16.  Întrebări, interpelări. 

 
 Art.2 Secretarul oraşului Solca, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
 
 
 
              PRIMAR,     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
    Valeruţ Ţăranu Hofnăr                                                                  SECRETAR, 
                                                                                                               Marian Lungu      
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