ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
PRIMAR

- proiect
DISPOZITIE
privind convocarea in qedintl ordinari
a Consiliului Local al oraqului Solca, jude{ul Suceava

Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca, iudelul Suceava;
tn conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din h.egulamentul de organizarc gi funclionare
a Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr.39131.10.2008'
in temeiul art.39 alin.(l) ql ait.OA uim.1t; din Legea nr.215l20Ot, prirind administralia
publica 1oca16, republicatd, cu rnodificdrile qi completarile ulterioare;
DISPLIN:

Art.l Se convoacd Consiliul local al oraqului Solca in qedin{i ordinari pentru ziua de
mar{i,29 noiembrie2016, orele 1600, in sala de qedinle a Consiliului local, cu urm[torul proiect al
ordinii de zi:
1. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu
prilejul desfEqur[rii Eedin]ei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 3l octombrie
2016.
Prezintd: Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2. Proiect de hot[rdre privind alegerea preqedintelui de qedinld a Consiliului local al oraEului
Solca, judelul Suceava, pentru luna decembne 2016.
iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea componenlei Comisiei locale de licitalie pentru
vdnzarca, concesionarea sau inchirierea, dupd caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparlindnd
patrimoniului qi respectiv domeniului public sau privat al oragului Solca.
Iniliator: Cornel-Trifan Tehaniuc, primarul oraqului Solca
4. Proiect de hotf,rdre pentru modificareaart. l din HCL Solca nr. 14129.02.2016 privind
aprobarea costului mediu lunar de intrelinere pe anul 2016 in Cdminul pentru Persoane Vdrstnice
Solca qi a grilei de calcul a contributiei de intrelinere datorat[ de suslindtorii legali ai persoanelor
vdrstnice ingrijite in aceast[ institulie.
Iniliator: Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea sprijinului flnanciar de la bugetul local al oraEului
Solca pentru Parohia Ortodoxa,,Sfinlii Apostoli" Solca.
Iniliator : C ornel -Trifan Jehaniuc, primarul oraqului S olca
6. intrebari, interpeldri.

PRIMAR,
Cornel-Trifan fEHANIU

'fr1

Solca,3l octombrie 2016

AYTZAT PEI{TRU LE GALITATE,
SECRETAR,

--'q'l;

