ROMANIA
.TUDETT]L SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR
DISPOZITIE
privind convocarea in gedinld ordinard
a Consiliului Local al oragului Solca, judelul Suceava

valeru{ l-[ranu-lIofhdr, prirnarul oragului Solca, i udelul Suceava;
In confbrmitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regularnerrtul de organizare qi
func{ionare a Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39131. 10.200g;
In temeiul art.39 alin.(1) qi art,68 alin.(1) din Legea w.21512001, privind administratia
publici locald, republicat6, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;
DISPLIN:

Art.l

Sc convoacf, Consiliul local al oragului Solca in qedinla ordinara pentru ziua de joi.
2B ianuarie 2016, orele 16oo, in sala de gedinle a Consiliului local, cu urmdtorul proiect al ordinii
de zi:
1. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu

prilejul desfbqurdrii gedin{ei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 30
clecembrie 2015, a Procesului verbal incheiat cu prilejul desfEgurdrii gedin{ei de indata a

Consiliulr.ri Local al oragului Solca din data de -5 ianuarie 2016 gi a Procesului verbal incheiat cu
prilejui desfbgurarii gedinlei de indata a Consiliului Local al oragului Solca din data de 8 ianuarie
20t6.
Prezintd,: Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2. Proiect de hotSr6re privind modificarea Organigramei gi a Statului de func{ii din caclrul
aparatului de specialitate al Primarului oraqului Solca gi a unitSlilor subordonate Consiliului
I-ocal al oraqului Solca, judelul Suceava, aprobate prin HCL Solca nr. 42131.0j.2013. cu
modificarile qi completlrile ulterioare.
Ini!iator: valeru! Jiranu-Hofhdr, primarul oragului Solca
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a planului
Urbanistic General al oragului Solca qi a Regulamentului Local de Urbanism af-erent acestuia.
Iniliator: valeru! Jdranu-Hoflnf,r, primarul oragului Solca
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului anual de lucrf,ri de interes local care vor
fl efectuate de cf,tre beneficiarii de alutor social din oragul Solca, pentru anur 2016..
Ini{iator: valeru} J[ranu-I{ofndr. primanrr oraguiui Solca
5' Proiect de hotirdre privind rnodiflcarea Anexei nr. I din HCL Solca nr.2130.01.2009
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situafii de Urgenld al oragului Solca. cr.r
rnodifi cdrile gi completdrile ulterioare.

Initiator: valeru! Jdranu-Hofn[r, primarul oraqului Solca
6. Proiect de hotdrdre privind trecerea in domeniul privat al oragului Solca. a Ltnor imobile
din intravilanul oraqului Solca.
Iniliator: valeru!'l-iranu-[{ofh6r, primarul oragului Solca
7' Proiect de hotdrdre privind trecerea din domeniul privat al oragului Solca in 6ornenir-rl
public al oragului Solca, a unui numdr de trei imobile. in supraf.a{d totala cle 778 mp,
Ini[iator: valeru! laranu-Hofhdr, primarul oraqului Solca

8. Proiect de hotdrdre privincl aprobarea Metodologiei de
calcul fundamentata cle Ocolut
Silvic,.Bucovina" campurung Mordovenesc, pentru aprobarea
I e mn o as e p e p i c i o r
H;J :: ? ff Hl Jx,T' ffiT,,'trJ:l
forestier, :,::T
Hi: publicI
:],
proprietate
a
oragului Solca.
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Inifiator: valeruf Jdranu-Hofndr, primarur oraqurui
Solca
9. Proiect de holdrAre privind aprobarea vdnzdrii, prin
licitalie pubriicd, a unei cantit[ti de
masi lernnoasa din P[durea ordgeneasca Solca.
Ini!iator; Valerut l-iranu-F{ofinar, pnirnarul
l0' Proieot de hotardre privind aprobarea bugetului local al oraguluioragului Solca
Solca, pentru anul

2016.

Ini{iator: valeru} Jdranu-Hofhdr, prirnarur oragurui
Solca
11' Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi solulionare
a cererii dornnului Tehanciuc
Dirnitrie din oraqul Solca, strada Splaiul Independenfei,
nr.2, inregistrata
Solca sub nr. l55i 1 2.01 .2016.
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Prezinti: valeru{ Jaranu-r]ofhf,r, primarur oraq;urui Sorca
12. Prezentarea gi supunerea spre dezbalere gi solulionare
a cererii domnului Filip
Gheorghe din oragul Solca, strada Republicii, nr.36,
inregistrata la primbria oragului Solca sub nr.
377 t20.0r .20t6.
P r ezintd,: var eru!
Jaranu-Ho fndr, pri marur oragu ui S o r c a
13. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi solulionare
a cererii domnului -J-ehanciuc
Nicolae din oragul Solca, strada Gheorghe Doja, nr.44.
i,registratd ra prirn[ria ora;urui Sorca sub
nr.42312i.01.2016.
r

i4. intrebari, interpeldri.

Prezinta: Valerut Jdranu-Hofndr, primarul oraqului
Solca

Art'2 Secretarul oraqului Solca, va duce la indeplinire prevederile
prezentei dispozi!ii.
PRI
Valeru{'f-d

lndr

AVlZAT PITNTRRU LEGAI-I-fA].E.
SECRTETAR,
Marianr Lu/gu
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Solca, 22 ianuarie 2016
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