ROI{ANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORASUL SOLCA
PRIT{AR
DISPOZITIE
priyind convocarea in tedirti ordinari
a Consiliului Local al oratului Solca, jude{ul Suceava
Conel-Trifan fehaniuc, primarul oraiului Solca.iudelul Suceava;
In conlbrmitatc cu pre!ederile art.39 alin (3) din Regulamcnlul de ofganizirre 5i lunclionare
aCUr,ilir.u,i lJ.rl lora,ulLi :ol.a.rl.r"brt p ir HL I 5o..r rr lqil l0)ni,U
In temciul irrl.l9 alin.(1) $i an.68 alin.(1) din Lecca nr.215,,2001. privind administralia
publica localA" republicata, cu modilicarile ii compietariLe ulterioare;
DISPIINi

Art.l

Consiliul local al ora;uh]i Solca in gedin(i ordinari pcntru miercud,
31 ianuarie 2018, ora 16.0, in sala de $edinle a Consiliului 1ocal. cu urmdtomi proiecl al ordinii de
Se convoacd

7-il

1. Prezentarea $i sl.tpunerca spre dezbatere iji aprobare a procesului verbal incheiat cu
prilejul deslbqurarii $edintrei extraordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de g

ianuarie 2018
Prezinld: AngeLica Bahan, consiliet j uridic, cu atribuiii delegate de secrctar al oralului Solca
2. Proiect de hotarirc privind alegcrea preqedintelui de $edinla a Consiliului local a1 oraqului
Solca.judepl Suceala. pentru luta l'ebruarie 2018.
Ini!iator: Conrel- frilan l'ehaniur.. primarul oraqului Solca
3. Proiect de hotArare privind stabilirea salmijlor de bazi pentru l'uDclionarii publici si
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului ora;ului Solca r;i ai
unititriior subordonate Consiliului local al oragului Solca, valabile incepAnd cu data de I ianuaric
2018.
Iniliator: Cornel-T fan'fehaniuc. prinarul ora$ului Solca
4. Prezentarea qi supunerea sprc dezbaterc a Adresei lnstituliej prel'ectulLrj - Juderul Suceava
nr. 19751/06: 2011t 1011,127 .12.2017, inrcgisin6 la Primiria oragului Solca sub m. 65i05.01.201g
$i a Notei de Constatare privind modul de exercitare.lc calre Primarul leiraniuc Cornel Trilirn a
aldbuliilor delegate li executate de cAhe aqesla in numele statului !i indrumarea metodologica a
secrctarului Lungu Madan. unitAlii adminisrrativ teritoriale Solca dinjudelul Suceava, intocmitd dc
comisia de indrumare slabiliti prin Ordinul ru. 360 din 0'7.09.2017 emis de prefecrul Judelului
Suceava in baza obiectivelor stabilire pdn Ordinul nr. 562 din 30.12.2016 emis de prelectul

judelului Suceava.
PrezintAt Angelic.l Bahan. consilierjuridic, cu alribulii delegate de secrctar al orasului Solca
5. Prezentarca 5i supunerea sprc dezbatere \si solLllionare a cererii domnului Colluneac
Vasile din oragul Solca,.judeful Suceava, i .egistraE Ia primaria orasului Solca sub ff. l12din
08.u12r,18.
Prezintd: Angelica Bahan, consilier.juridic. cu atribulii delegate de secretar al ora$ului Solca
6. Inheb[ri, intcryelari.
Art,2 Seoretarul omsului Solca. va duce la'indeplinire prevederilc prezentej dispozilii.
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