ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
PRIMAR
DISPOZITIE
privind convocarea in gedin{[ ordinari
a Consiliului Local al oraEului Solca, judetul Suceava
Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oragului Solca, judepl Suceava;
ln conforrnitate cu prevederile ar1.39 alin (3) din Regulanrentul cle organizare Ei funclionare
consiliului Local al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39131.10.2008;

in temeiul

a

ar1.39 alin.(1) qi art.68 alin.(1) din Legea nr.21512001, privind administralia publicd

localS, republicatd, cu modificarile qi completdrile ulterioare;

DISPUN:

Art.l Se convoacd Consiliul local al oragului Solca in gedinfi ordinarl pentru ziua de miercuri
31 august 2016, orele l600, in sala de gedinle a Consiliului local, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:
1' Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul
desfbgurdrii gedinpi ordinare a Consiliului Local al oragului Solca din data de 27 iulie 2016 a procesLjui
9i
verbal incheiat cu prilejul desfEgurdrii qedinlei extraordinare a Consiliului Local al oraEului Solca ciin data de
22 august2016.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
2. Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedinld a Consiliului tocal a[ oragului Solca,

judelul Suceava, pentru luna septembrie 2016.

Iniliator: Cornel-l'rifan Jehaniuc, primarul oragului Solca
3' Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentantului din cadrul Consiliului Local al oraEului

Solca, care sd facd parte din Consiliu'l Consultativ al Chminului pentru Persoane VArstnice Solca.

Ini{iator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraEului Solca

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea statului de func{ii gi a Regulamentului de organizare gi
funclionare a serviciului social cu eazare,,Cdmin pentru Persoane VArstnice Solca".
lniliator: Cornel-Trifan Tehaniuc, primarul oragului Solca
5. Proiect de hotS"rAre privind aprobarea metodologiei de calcul a prelurilor de referintra al masei
lemnoase pe picior, propusd de cdtre Ocolul Silvic ,,Bucovina" CAmpulung Moldovenesc, care presteaza
servicii silvice pentru fondul forestier, proprietate public[ a oraqului Solca.
Initiator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea vlnzdrii, prin licitalie public[, a unei cantiiati de masd
lemnoasd din Pddurea orSgeneascd Solca.

Iniliator: Cornel-Trifan Tehaniuc, primarul oragului Solca

Art.2 Secretarul oraqului Solca, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
PRIMAR,
Cornel-Trifan fEH
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
Marian LUNGU
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