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 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din 
totalul de 11, doamna consilier Teodora Ţehanciuc fiind absentă,  şedinţa este legal 
constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul 
oraşului Solca,  d-nul Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, viceprimarul oraşului Solca şi 
Gabriela Colţun pentru redactarea procesului verbal.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă 
extraordinară a fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 173 
din 12 septembrie  2016, Dispoziţie ce a fost adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin 
afişare pe panoul de afişaj al Primăriei oraşului Solca, încheindu-se în acest sens 
un Proces verbal de afişare înregistrat sub nr.4943 din 12.09.2016.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.4952 
din 12.09.2016. 
 Conform HCL Solca nr. 56/31.08.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna 
septembrie 2016, domnul consilier Gheorghe Coturbaş a fost propus şi desemnat 
cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Gheorghe Coturbaş luându-şi locul la prezidiul lucrărilor 
şedinţei,  mulţumeşte d-nilor consilieri pentru încrederea acordată, se angajează să 
conducă lucrările şedinţei cu respectarea întocmai a Regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare, şi invită pe d-nul primar să prezinte  proiectul ordinii de 
zi. 
 D-nul primar, luând cuvântul, dă citire Dispoziţiei de convocare a 
Consiliului Local nr.173 din 12 septembrie 2016, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului: “Modernizare 
Liceul Tehnologic ,,Tomşa Vodă" Solca, corp C (Progresul) oraş Solca, judeţul 
Suceava”, in vederea depunerii spre finantare la Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală, Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc'. Domeniul: unităţi de 
învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi 
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli 
postliceale, unităţi de învăţământ special de stat.   
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
         Supusă  la vot ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi.  



 La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă expunerea de 
motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi 
Consiliului Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş întreabă cum se vor organiza cursurile 
pe perioada execuţiei lucrărilor. 
 Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc spune că încă nu s-a stabilit exact, 
însă s-a discutat în principiu, ca două clase, clasele a VI-a şi a VII-a să-şi 
desfăşoare orele de curs după amiază sau la şcoala veche. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei consideră că la şcoala veche este inuman 
cu latrina existentă, că trebuie de desfiinţat şi de amenajat un grup sanitar. 
 Domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr spune că varianta cea mai bună 
este desfăşurarea orelor de curs după amiază.  
 Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi 
se votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă ce funcţie mai îndeplineşte 
domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, deoarece a spus că dacă nu va face ce 
vrea el, îl va da afară din partid şi din consiliul local, subliniind că el n-a venit aici 
datorită domnului Ghinghiloschi, ci urmare  voturilor obţinute. Revoltat, mai spune  
că domnul Ghinghiloschi ar fi fost la cineva să-l dea  jos pe domnul viceprimar şi 
că acolo ar fi spus şi de el, că dacă nu este de partea lor cum ar trebui să fie, îl va 
da afară şi din partid şi din consiliul local. De asemenea mai spune că ştie că s-au 
făcut demersuri, s-au strâns şi semnături numai ca să-l dea jos, însă n-a reuşit. 
 Încheie spunând să se înceteze cu prostiile şi să se facă treabă, iar dacă 
viceprimarul ales nu va face treabă şi el va fi de acord să fie schimbat. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că el personal nu a făcut 
nici o hârtie şi nici nu a pus pe nimeni să facă demersuri împotriva domnului 
Bahan, ci doar a vorbit că Bahan trebuie să fie în alianţă. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă despre ce  alianţă vorbeşte, doi 
din PSD şi nici unul de la ALDE, că urmare rezultatului votării el este singurul 
consilier local din partea ALDE şi având în vedere că primarul este PSD, ar trebui 
ca el din partea ALDE să fie viceprimar.  
 Domnul primar spune că el nu are nimic împotrivă, că alegerile au trecut iar 
viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan  spune că nu va vota niciodată cum vrea 
Ghinghiloschi, chiar dacă-şi pierde capul.  
  Ordinea  de zi fiind epuizată, domnul consilier Gheorghe Coturbaş, 
preşedinte de şedinţă, declară  închise lucrările şedinţei, mulţumindu-le tuturor 
celor prezenţi pentru participare. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               SECRETAR,        
       Gheorghe COTURBAŞ                                         Marian LUNGU 


