ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
oRA.SUL SOLCA
PRIMAR
DISPOZTTIE

priyind convocarea in iedintri ordinard
a Corsiliului Local al oragului Solca, judelul Suceava
Corncl-Tri1'an Jehaniuc. pdnarul oraluluj Solca. jLrdelul Succava:
ln co i'ormitate cu prevederile art.39 aiin (l) din Reguiamcntlrl de organizare $i 1'unclionarc
a Consiliului Local al oragului So1ca. aprobat prin HCL Solca nr. 39/31.10.2008;
ln temeiul ar1.39 alin.(l) qi art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001. privind adminisrralia
publici locali. republicati, cu modificarile gi completarile ulterioare;

DISPI]N:

Art.l Se convoaci Consiliul local al orafului Solca in ,edinfd ordinari pentru joi, 2g
dccembrie 2017, ora 1600, ir sala de ledinp a Consiliului 1ocal, ou umarorul proieit al oriinii de
zl.
L Ptezentarea qi supunerea spte dezbaterc !i aproba-re a procesului verbal inqheiat cu
prilqiul desfaiurarii ;edinlei ordinare a consiliuiui Local al oraqului Solca din data de 2g noiembrie
2017 li a Procesului
incheiat cu prileiul sedinjci de indatd a Consiiiului Local al ora$ului
'erbal 2017.
Solca din dita de I5 dcceDrbrie
Prezintd: Angelica Bahan, consilier juridic, cu at.ibulii delegate dc sesretar al ora$ului Solca
2. Proiect de hoErAre privi.rd alegerea pregedintelui de $edinle a Consiliului Locirl al oraqului
Solca, judelul Suceava, pentru luna ianuarie 2018.
Iniliator: Comel-Trifan Tehaniuc, pdmaru] oraqului Solca
3. Proiect de hodrare pentru modifioarea Hotdrdrii Consiliului Local al oragului Solca nr.
57/3 1.10.2017 privind stabilirea impozirelor $i raxelor locale pentm anul 2018. in ora$ul Solca.
lniliator: Corncl-Trilan Jehaniuc, primarul ora6ului Soica
4. Proiect de hotauere privind aprobarea Planului de ocupare a I'uncliilor publice din cadrul
aparatuhri de specialitare al primarului oragului Solca qi a uniratiloi subordooate consiliLrlui Local
ai ora;ului Solca, judeful Suceava, prenlru anul 2018.
Inifiator: Comcl-T fan fehaniuc, primarul oragului Solca
5. Proiect de hotaxare privind majorarea cotizaljei anuale a ora5ului Solca in calitate dc
membru asociat la Asocialia "Obcinele" judelul Suceava.
lniliator: Comel Tril'an Jchaniuc. pdmarul oraqului Solca
6. Inlrcbdri. interpeldri.
Art.2 Secretarul ori,r$uiui Solca, va ducc la indeplinire preve<lerile prezentej dispozitii.
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PRIMAR,
Cornel-Trifan JEHAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE.
P. SECRETAR,
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