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DISPOZTTIE
privind convocarea in gedinfd ordinard
a Consiliului Local al oragului Solca, judelul Suceava

Valerut Jdranu-Hofndr, primarul oraqului Solca, judeful Suceava;
In conformitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regularnentul de organizare qi
tuncfionare a Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat prin HCL Solca nr.39l3l .10.2008:
in temeiul art.39 alin.(1) qi art.68 alin.(1) din Legea nr.2l5l200l, privind administratia
publici locald, republicat6. cu rnodiflc[rile gi completdrile ulterioare;
DISPT-N:

Art.l Se convoac6 Consiliul local al oragului Solca in gedinfa ordinara pentru ziua dc.joi.
28 ianuarie2016, orele 16oo, in salade gedinle a Consiliului local, cu urmdtorul proiect al ordinii
de zi:
1. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal inclreiat cu
prileful desf-dqur[rii gedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului Solca din data cte 30
decembrie 2015.
Prezintd,: Marian Lungu, secretarul oragului Solca
2. Proiect de hot[rAre privind modificarea Organigramei gi a Statului de functii din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului oragului Solca gi a unit6lilor subordonate Consiliului
Local al oragului Solca, iudeful Suceava. aprobate prin HCI- Solca nr. 4213t.07,2013. cu
modifiodrile qi cornplet6ri1e ulterioare.
Iniliator: Valeruf ldranu-Hofhdr, primarul oragului Solca
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General al oragului Solca qi a Regulamentului I-ocal de Urbanism af'erent acestuia.
Inigiator: Valerul 'f[ranu-FIofhlr. primarul ora;ului Solca
rl. Proiect de hot[r6re privind aprobarea Planului anual de lucrdri cie interes local care vor

t'i ef'ectuate de cdtre beneficiarii de aiutor social din oragul Solca, pentru anul 2016..
Inifiator: Valeru! Jdranu-Hofhdr, primarul oragului Solca
5. Proiect de hotdrdre privind modif-rcarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr.2t30.01.2009
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenfi al oraqului Solca, cu
modifi oarile gi completdrile ulterioare.

Ini{iator: Valeru!'firanu-Hofndr, primarul oraqului Solca
6. Proiect de hotir6re privind trecerea in domeniul privat al oraqului Solca" a unor imobile
din intravilanul orasului Solca.

Iniliator: Valeru! Jdranu-Hothdr, primarul oragului Solca
7. Proiect de hotardre privind trecerea din domeniul privat al oraqului Solca in domeniul
public al oragului Solca. a unui numdr de trei imobile. in supraf'afd totald de 778 mp.
Iniliator: Valeru!'l'aranu-Hofhar. primarul oragulr_ri Solca
8. Proiect de hotlrdre pr:irrind aprobarea Metodologiei de calcul fundarnentata de Ocolul
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