
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind cotrvocarea in fedinti ordinari

a Consiliului Local al oraqului Solca, judetul Suceava

Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca, judelul Suceava;
In confom'ftate cu prevederile art.39 alin (3) din Regulamentul de organizare $i funclionare a

Consiliului Local al ora$ului Solca, aprcbat prin HCL Solca nr. 15/3 0.03.2018;
In temeiul axt.39 a1in.(1) $i art.68 alin.(l) din Legea tu.215/2001, privind administralia publicd

locala, republicatA, cu modificirile qi completdrile ultedoaxe;

DISPUN:

Art,1 Se convoac5 Consiliul local al ora$ului Solca in gedinli ordinari pentru joi, 25
octombrie 2018, ora 14 oo, in sala de $edinle a Consiliului local, cu umdtorui proiect al ordinii dozi:

1. Prezentarea $i supunerea spre dezbatere qi aprobare a procesului verbal i[cheiat cu pdlejul
dosfE$drii $edinlei ordinare a Consiliului Local al oragului Solca din data de 28 septembrie 2018.

Prezinta: Angelica Bahan, secretar al omfului Solca
2. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de SedinF a Consiliului local al oraqului

Solca, judelui Suceava, pentru luna noiembrie 2018.
Iniliator: Comel-Trifan Tehaniuc, p marul oraqului Solca

3. Proiect de hotarare privind modilicarea Statului de func1ii a aparatului de specialitate al
Primarului oraquiui solca $i ulitdlilor subordonate consiiiului Local al orasului solca, judelul Suceava,
aprobat prin HCL m. 42131.07.2013, cu modificArile ti completdrile ulterioare.

Inifiator: Comel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
4. Proiect de hotirAre privind abrogarea HCL Solca rt. 16 din 03.06.1994 privind darea in

folosinid Casei de Copii qcolari Solca, a rurui imobil qi a HCL Solca nr. 27 din 29 august 2003 pentru
modilicarea HCL Solca rv. 16 din 03.06.1994 privind darea in folosi{A Casei de copii qcolari Soloa, a
unui imobil.

Initiator: Comel-Tdfan tehaniuc, primarul olaqului Solca
5. Proiect de hot6xare pdvind desemnarea a doi reprezentanti din ca&ul Consiliului Local al

orafului Solca, care se faca parte din Consiliul de administralie al Liceului Tehlologic ,,Tomsa Vode,'
Solca.

Inijiator: Comel-Trifan Jehaniuc, priman_rl ora$ului Solca
6. Proiect de holdrare pdvind infiinlarca Sen iciului de salubrizare la nivelul ola$ului Solca.

Iniliator: Comel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
7. Prezentarea $i suprulerea spre dezbatere fi solulionare a Adresei parohiei ',Sfin1ii Apostoli', din

oraqui Solca, nr. 41 din 10.10.2018, inregistatd la Primaria oraqului Solca sub nr. 5006 din 10.10.2018.
PrezinG: Angelica Bahan, secretar al ora$ului Solca

8. Prezentarea ti supunerea spre dezbatere qi solulionare a cererii domnului Avram Sorin,
proprietar al SC "Ramsor" Com SRL, cu sediul in om$u1 Solca, strada Gheorghe Doja, nr. 37,
imegistratA la Primaria oralului Solca sub nr. 5042 din 15.10.2018.

9. Intreberi, interyeliri.
Art,2 Secretarul ora;ului Solca va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

PRIMAR,
Cornel-Trifan 
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