
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

olr{$ul, soLCA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind conyocarea in $edinlI ordinard

a Consiliului Loc:rl al oraqului Solca, judelul Suceava

Cornel-Trifan Jehaniuc, primarul ora$ului So1ca, judelul Suceavaj
In confomitate cu prevederile afi.39 alin (3) din Regulamentul de organizare $i fiLnciionare a

Consiliului Local al oraqului Solca, aprobat p nHCLSolca .15/30.03.2018;
In temeiul ar1.39 a1in.(l) 5i ad.68 a1in.(1) din Legea ru.215/2001, privind administraJia public6

locald, republicatd, cu modiiicarile ti completlrile ulterioarei

DISPI]N:

Ar1.1 Se convoacd Consiliul 1ocal al oraguiui Solca in qedinti ordinari pentru joi, 28 februarie
2019, ora 1{ oo, in sala de qedinte a Consiliului local, cu umatorul proiect al ordinii de zi:

1. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere qi aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul
desliiurerii $edintei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 31 ianuarie 2019.

Prezintit Angelica Bahan, secretar al ora$lui Solca
2. Proicct de hottuare pdvind alegerea prefedintelui de $edinF a Consiliului local al oragului

Solca, judetul Suceava, pentru luna martie 2019.
Idliator: Cornel-Trifan tehaniuc, primarul oragului Solca

3. Proieot de hotArare privind aprobarea Planului anual de lucriri de intetes local caie vot fi
eI'ectuate de cdtre beneficiarii de aiutor social din omiul Solca, pentru anul2019.

Iniliator: Comel-Trifan Jehaniuc, primarul ora$ului Solca
4. Proiect de hotir6re de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentAnd noua vaioare,

confom OUC rt. 114/2018, pentru obicctivui de investijii "Amenajare pod in oraqui Solca, judelul
Succava", fin.u4at de Ministerul Dezvoltirii Regionale ii Administraliei Publice, pdn Pro$amul
Nalional do Dezvoltaxe Local6, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc", Domeniult "Podu ,
podete sau punli pieto0ale".

Ini{iator: Comel-Trifan leha:riuc. primarul ora$ului Solca
5. Proiect de hoterare privind aprobarea componenfei echipei mobile pentru intervenlia de urgenla

in cazurile dc vio1el15 domesticb pe mza ora$ului Solca.judclul Suceava.
lniliator: Comel-Trifan Jehaniuc, primarul oraqului Solca

6. Proiect de hotdrare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic
Ceneral al oraqului Solca $i a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.

Iniliator: Cornel-Trilan Jehaniuc, primarul oraqului Solca
7. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere $i solulionare a cererii domnului Hariton Comeliu,

domiciliat in ora$ul Solca, judelul Suceava, strada Republicii, tu. 43, imegisratA Ia Primiria oraqului
Solca sub ru. 901 dh 18.02.2019.

PrczintA: Aigelica Bahan, secretar al oraqului Solca
8. intrebiri, interpeltui.
Art.2 Secretarul ora;ului Solca va duce 1a indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

PRIMAR,
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