ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SOLCA

pnruten

DISPOZITIE
privind convocarea in ;edinJi ordinari
a Consiliului Local al oragului Solca, jude(ul Suceava
Coniel-Trilan fehaniuc. primaml ora5ului So1ca, judequl Suceava;
In confbrmitate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare
5i func{ionare a Consiliului Local al oraqului Solca, apr.obat prin HCL Solca nr.
39/3 r .10.2008:

in

tenreiul aft.39 alin.(t) si art.68 alin.(1) din Legea r.rr.2l5./2001, prir,incl
administralia publici locali, r.epublicati, cu modificirile qi complet6r.ile Lrlter.ioarel
DISPL]N:

Art.I

Se convoacb Consiliul local al oragului Solca in gedinfi ordinari
pentru vineri 31 martie 2017, orele 1600, in sala de $edinte a Consiliului local. cu
unnitorul proiect al oldinii de zi:
L Prezentatea ;i supunerea spre ciezbatere gi aprobare a procesului verbal
incheiar cu prilejul desti;uri.r'ii gedinlei ordina'e a fronsiliului Local al orasultii Solca
J'n dara tl< ll tebruarie 20 7.
Prezintd: Madan Lungu, secretaml oragului Solca
2. Raport privind starea economicd, socialE Ei de mediu a oraEului Solca qi
modul de aducere la indeplinire a l-lotdrArilor Consiliului Local Solca, pentru anul
20 r6.

Prezinri: Cornel_Trilin -fehirniuc. primar.ul ora;ului Solca
3. Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedinli a Consiliului
local al or-agului Solca, judelul Suceava, pentru luna aprilie 2017.
Initriator: Comel-Trifan fehaniuc, prirrar-u1 oraqului Solca
4, Proiect de hotdrire privind aprobarea bugetului local aJ oragului Solca
Ei al
activitelilor finanfate din venitud proprii qi subverlii, pe anul 2017.
lniliator: Corr.rel_Trilan lehaniuc. prirnarul oragului Solca
5. Proiect de hotArare privind aprobarea planului cle analiza Ei .rcoperire a
riscurilor actualizat, la nivelul oraqului So1ca, jude{ul Suceava, pentru anul 201 7.
Iniliator: Comel-Trilan lehaniuc, primarul oraqului Solca
6. Proiect de hoti.rare privind aprobarea volumului de masi lemnoasd care se
r,a Iecolta din fbndul forestier, proprietate public.i a orasuluj Solca. in anul de
produclie 201 7.

Iniliator.: Cornel_Tr.i1'an

7. Proiect de horirAre penrru

l

ehaniuc, primarul oraSului Solca

moditicarea afi. 1 din HCL Solca nr.
10107.02.2017 privind valorificarea unei cantitdli de masd lenuroasi clin pidurea
llr'6$eneasce Solca. pentru nevoi proprii, 1a dispozitia primiliei or.a;ului So1ca.
L.ritiaror: Comel-Tril'an

j

q^t..

8. Proiect de hot6rdre privind aprobarea num6rului asistenlilor personali ai
persoanelor cu handicap la niveiul oraqului Solca, judelul Suceava, pentnr anul 2017.
lniliator: CorneJ-Trilan lehaniuc, primarul oraEului Solca
9. Prezentarea gi supunelea spre dezbatere ;i solulionare a cererii domnului
Danilo Dumitru, de prot'esie r.nedic dentist, din Ukraina, inregistratd la Pr-imiria
oragului Solca sub nr. l3l0/13.03.20'l7.
Prezintd: Marian Lungu, secretarul oraqului Solca
10. Prezentarea gi supunerea spre dezbatele gi solu{ionale a cererii domnului
Ghinghiloschi lonel din ora;ul Solca, stl'. Republicii, nr. 56.4, inregistratd la Primdria
olaqului Solca sub nr. I 558/20.03.2017.
Prezinti: Marian Lungu, secretarul oragului Solca

l. intrebiri, interpeliri.
Art.2 Secretarul oragului
I

So1ca,

va duce Ia indeplinire prevederile prezentei

dispozi{ii.

PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE.

Cornel-Trifan

SECRETAR.
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