\
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
PRIMAR
DISPOZITIE
privind convocarea in qedin{[ ordinari
a Consiliului Local al oragului Solca, jude(ul Suceava
Cornel-Trifan'[-ehattir-tc, primarul oraqulr-ri Solca, jLrde{Lrl Suceava;
in conformitate cu prevederile ar1.39 alin (3) din Regulamentul de organizare gi funcfionare a
Consiliului Local al oraqului Solca. aprobat prin HCL Solca nr. 39/31. i 0.2008;
in terneiul art.39 alin.(1) 9i art.68 alin.(1) din Legea nr.21512001, privind administralia publica
local6, republicatd, cu rnodificdrile 9i cornpletdrile ulterioare;

DISPUN:
Se convoacd Consiliul local al oraqului Solca in gedin{[ ordinari pentru ziua de luni 31
octombrie 2016, orele 1600, ir.r sala de gedinfe a ConsiiiulLri local, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:
1. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul

Art.1

desfiEurdrii qedinfei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 30 septer-nbrie 2016 $i a
procesului verbal incheiat cu prile.iul desflEur[rii gedinlei de indatS a Consiliului Local al oraqului Solca din
data de l4 octornbrie2016.
Prezintd: Marian Lungu, secretarul oragulLri Solca
2. Proiest de lrotarAre privind alegelea pregedintehli de qedin[a a Consiliului local al oragului Solca.
-jude[ul Suceal'a, pentru luna Itoiembrie 2016.
lniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, prirnarul oraqului Solca
componenrei unei cornisii de specialitate din cadrul
privind
rnodificarea
hotdrire
3. Proiect de
Consiliului Local al oragului Solca.
Inifiator: Cornel-Trifan Jehaniuc. pritttarul oragului Solca
4. Proiect de hot5rAre pririind aprobarea PlanLrlLri de ocupare a funcliilor pLrblice dirr cadrtrl
aparatuluide specialitate al prirrarului ora;ului Solca gi a Lrnithlilor subordotrate CorrsiliLrltri [.ocal al oragttlui
Solca. judelLrl Suceavu, perttl'Ll anul 201 7.

iliator: Cornel-Trifan Jehan iuc, pri marLr I oraq u lui So lca
5. Proiect de hotdrAre pentrlr aprobarea unei cereri depuse la Legea nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate personal[, repLrblicat6, cu nodiflcdrile 9i
co,pletdrile ulterioare'
Ini{iator: corner-Trifan Jehaniuc. prinrarul orag,lLri Sorca
dezbatere
spre
supunerea
Prezentarea
6.
Ei solr"r(ionare a cererii domnului Balan Vasile, domiciliat
Ei
ParculLri, bl. Dl1, sc.A, ap.10, inregistrata la Prirnaria
Aleea
Biic,iu,
strada
in localitatea Comineqti.-jude{Lrl
In

oraqului Solca sLrb rrr'. 56'19/ I 3. 1 0.201 6.
PrezintS: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
7. intrebari, interpel6ri.

Art.2 Secretarul oragului Solca, va duce la indeplinire prevederile prezeutei dispozilii.
PRIMAR,
Cornel-Trilan TEIIANI
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