ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
PRIMAR

- proiect
DISPOZITIE
privind convocarea in gedinfi ordinari
a consiliului Local al oragului solcao jude{ul suceava
valerufJhranu-Hofnir, primarul oragului solca, judeful suceava;
conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizarc
gi
funclionare a C.onsiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCfSolca
nr.39131.10.200g:
In temeiul art.39 alin.(l) qi art.68 alin.(l) din Legea w.2151200t, priuirJ-"j*iriro.tiu

In

publicd local6, republicatd, cu modifi cdrile gi cornpletdrile irlterioare;

DISPUN:

Art.l

Se convoacd Consiliul local al oragului Solca in qedin{i ordinari pentru
ziua de
marfi 31 mai 20t6, orele 16oo, in sala de qedinfe a Consiliului local, cu urmItorul proiect
al
ordinii de zi:
1' Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat
cu prilejul
desftqur6rii gedinlei ordinare a Consiliului Local al oiaquiui Solca din data
de 25 april ie2016.
Prezint[: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
2' Proiect de hotdr6re privind scoaterea la vdnzare, prin licitalie public6, a unui lot
de teren in
suprafal[ de 556 mp, teren arabil, proprietate privata u oruq.rtui a;b*;t,;;
pe strada E.I. Toroufiu,

oraqul Solca.

Initiator: valeru! J6ranu Hofn[r, primarul oraqurui Solca
3' Proiect de hot6rdre privind scoaterea la vtriare, prin liciialie public6, a unui
lot de teren in
yqrafata de 840 mp, teren arabil, proprietate privatd u oruqrrl.ri Solca, sit"ut p. strada Victoriei, oragul
Solca.

Inifiator: valeruf J6ranu Hofn6r, primarul oraqului solca
4. Proiect de hotlr6re privind scoaterea la vdt:zare, prin liciiagie public6, a
unui lot de teren in
gugraf4a de 330 mp, teren curfi-construcfii, proprietate privatd a oraqului Sol.u, situat pe strada Splaiul
Independen{ei, oragul Solca.

Inifiator: valeruf Jdranu Hofndr, primarul oragului Solca

5' Proiect de hotdrdre pentru stabilirea consumului tunar de carburant, pentru mijloacele

transport gi utilajele din dotarea primdriei oraqului Solca.

6. intrebrri,

interper.ri.

P

Valeruf

f

Inifiator: valeruf Jdranu Hofndr, primarul oraqului solca

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SE

Marian Lun
Solca,28 aprilie 2016

de

