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ROMANIA
JUDBTUL SUCEAVA
oRAgUL SOLCA
PRIMAR
DISPOZITIE
privind convocarea in gedin{[ ordinari
a Consiliului Local al oragului Solca, jude{ul Suceava
cornel-Trifan fehaniuc, primarur oraqurui Solca, judelul
Suceava,
in conformitate cu prevederile art.39 alin 13; din Regulamentul
de organizare
qi funclionare a
--o-'
consiliului Local al ora_gului Sorca, aprobat prin HCL Solca
nr. zgtst.to.zoog;
in temeiul art'39 alin.(1) 9i art'68 alin.(1) di, i.;;; nr.2r5r2001.
privind administralia publica
local6, republicat6, cu modificdrile gi completdrile
urt..ioa.r;"
DISPUN:

Art'1 Se convoacd consiliul local al oragului Solca in gedin[r
ordinari pentru ziua de vineri J0
septembrie 2016, orele 1600, it-t sala de gedinle a consiliului
local, cu'Lrrmatoruiili;" al ordi,ii de zi:
I ' Prezentarea gi supunerea spre. dezbatere gi
aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejLrl
desfEqurdrii gedinlei ordinare a consiliului Local al oragului
sotca am outu a. :t uugurt 2016, aprocesului
verbal incheiat cu prilejul desfagurrrii qedinfei extraordinare
a consiliului Local al oriqului Solca din
data de
l6 septernbrie 2016 qi a procesului verbal ?ncheiat cu prilejuideslrgurdrii
qriiri.io. indat6 a consiliului
Local al oragului Solca din data de 23 septembr ie 2016.
Prezintd: Marian Lungu, secretarul

oragului Solca
2' Proiect de hotdr6re privind alegerea preqedintelui de gedinfa
a consiliulLri iocal al oragului Solca,
judeful Suceava, pentru luna octombrie2irc.
Iniliator: Cornel-Trifan Tehaniuc, primarul oragului
Solca
3' Proiect de hot[rdre privind constatarea incetdrii rnandatului
de consilier local al doamnei
Jehanciuc Teodora, prin demisie, qi declararea ca vacant a locului de consilier
local.

Iniliator: Cornel-Trifan
primarul oragului Solca
4' Proiect de hotdrdre privind validarea rnandatului de consilier fehaniuc,
iocal in cadrut consiliului Local al
oragului Solca, al dornnului MARULA pETRU_PAVEL.
Iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului
Solca
5' Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului localaloraquiui
Solca, i.n*, anul20l6.
L-riliator: corner-Trifan lehaniuc, primarur oragurui
Sorca
6' Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi solulionare a cererii
formulatS de numilii: Dudici
Doina, Dudici Nicolae, Jehanciuc Mihai gi colluneac Paulina,
domiciliali i; o;u$;i i"lca, judelLrl Suceava,
inregistratd
la Primdria oraqurui Sorca sub nr.4946112.0g.2016.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
supunerea spre dezbatere gi solulionare a cererii
cloamnei chindriE Domrrica,
domiciliat6 in oraqul cajvana, nt.66),judepl Suceava, inregistrata
la primdria oraqului Solca sub nr.
5157 t23 .09.2016.
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Prezentarea

9i

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oragului

Solca
intreb[ri, interpeldri.
Art'2 Secretarul oraqului Solca, va duce la indeplinire prevederile
prezentei dispozilii.
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PRIM AR,
Cornel-Trifan TEHA
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR.
Nlarian LUNFU
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