ROMANTA
JIJDETI]L SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
PRIMAR
DISPOZITTE

privind convocarea in qedinld ordinard
a Consiliului Local al oragului Solca, judelul Suceava
Valeru! J[ranu-Hofndr, primarul oragului Solca, judeful Suceava:
In confbrmitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare gi
func[ionare a Consiliului l,ocal al oragului Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 39131 . 10.2008;
In temeiul art.39 alin.(l) qi art.68 alin.(1) din l-egea nr.21512001, privind administratia
publica local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

DISPI]N:

Afi.1 Se convoacd Consiliul local al oragului Solcain gedinfd ordinar[pentru ziua de luni.
29 februarie 2016, orele l6oo. in sala de gedinle a Consiliului local. cu urmf,torul proiect al orclinii
de zi:
1. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat uu
prilejul desfbqur[rii qedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului Solca din data cle 28 ianuarie
2016.
Prezintd,: Marian Lungu, secretarul oragultri Scllca
2. Proiect de hotbrAre privind alegerea pregedintelui de gedinla a Consilir-rlui t.ocal al
oragului Solca. judelul Suceava.
Iniliator: Valeru{'fdranu-[[ofn6r, primarul oraqului Solca
3. Proiect de hotdr6re pentru modiflcarea HCL Solca nr. 1/05.01.20i6 privinrl stabilirea
impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2016, in oraqul Solca.
Iniliator: valeru! Jdranu-Hofnir, primarul oragurui Solca
4. Proiect de hotirdre privind aprobarea costului mediu lunar de intrefinere pe anul 20I6 in
Cdrninul pentru Persoane VArstnice Solca gi a grilei de calcul a contribuliei de intrefinere clatoratd
de suslind.torii legali ai persoanelor vdrstnice ingrijite in aceastl institu{ie.
Iniliator: Valcrut'f iranu-[Iolnlr, primarul oragului Solca
5. Prezentarea gi supunerea spre dezbatere gi solufionare a cererii domnului Ilaritop
Corneliu din oragul Solca, strada Republicii, nr.43. inregistratd la Primaria oragului Solca sub nr.
31712A.0t.2016.
Prezintd valeruf '!-dranu-Hofndr, primaruI oraquIui SoIca
6. intrebiri. interpel6ri.
Art.2 Secretarul oragului Solca. va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozi{ii.
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