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Proces verbal, 

Încheiat cu prilejul desfăşurării 
 şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 

 din data de 22 august 2016 
 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 9 consilieri locali din 
totalul de 11, domnul consilier Romaniuc Daniel Florin şi doamna consilier 
Ţehanciuc Teodora  fiind absenţi,  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. 154 
din 17 august 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.4467 din 17.08.2016.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.4468 
din 17.08.2016. 
 Conform HCL Solca nr. 47/27.07.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 
2016, domnul consilier Petru Cotoară a fost propus şi desemnat cu unanimitate de 
voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Petru Cotoară 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.154 din 17 august 2016, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public a suprafeţei de 480 
mp, teren aferent imobilului „Clădire Şcoală incinta Progresul”, aparţinând 
Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, proprietate publică a oraşului Solca, 
judeţul Suceava.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Sucerava, înscrise în Anexa la 
Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.  



   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită 
suplimentarea acesteia cu: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a 
adresei Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, nr. 502/16.08.2016, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4457/17.08.2016. 
 Supusă la vot, ordinea de zi cu modificarea adusă este votată cu unanimitate 
de voturi.  
 Se prezintă primul punct înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
trecerea în domeniul public a suprafeţei de 480 mp, teren aferent imobilului 
„Clădire Şcoală incinta Progresul”, aparţinând Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” 
Solca, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava.  
 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. 
 Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului 
Solca, judeţul Sucerava, înscrise în Anexa la Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 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. 
 Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi:  Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a adresei Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Solca, nr. 502/16.08.2016, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
4457/17.08.2016. 
 Domnul secretar prezintă adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, 
prin care solicită convocarea Consiliului Local al oraşului Solca în şedinţă 
extraordinară, pentru a se analiza şi dezbate Ordinul 1343/05.08.2016 pentru 
aprobarea metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de 
finanţare prin programul de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor 
vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”. 
 Domnul secretar informează plenul că nu s-au putut pregăti documentaţiile 
necesare întrucât joi 18.08.2016 acest ordin nu era publicat în Monitorul Oficial. 
 Doamna consilier Elena Repciuc informează plenul că acest program se 
derulează pe o perioadă de trei luni, până la data de 30 noiembrie 2016, iar suma 
maximă care poate fi solicitată este de 50% din standardul minim de cost la nivel 
naţional, mai exact, vor putea primi finanţare de 20%, iar 60% trebuie asigurat de 
către Consiliul Local. Tot în cadrul acestui program Consiliul Local trebuie să-şi 



asume răspunderea că va asigura finanţarea pentru luna decembrie 2016 şi tot anul 
2017.  
 Având în vedere faptul că nu se poate asigura finanţarea pentru funcţionarea 
căminului din bugetul local, doamna consilier Elena Repciuc propune efectuarea 
demersurilor necesare în vederea trecerii acestuia în subordinea Consiliului 
Judeţean Suceava. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că singura soluţie este să 
treacă în subordinea Consiliului Judeţean, întrucât Consiliul Local nu are bani. 
 Doamna consilier Elena Repciuc solicită supunerea spre aprobare dacă 
Consiliul Local este de acord cu trecerea Căminului Pentru Persoane Vârstnice 
Solca în subordinea Consiliului Judeţean Suceava.  
 Nefiind alte discuţii, domnul consilier Petru Cotoară, preşedinte  de şedinţă 
supune la vot propunerea doamnei consilier Elena Repciuc ca, Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Solca să treacă în subordinea Consiliului Judeţean şi se votează 
cu şapte voturi „pentru” şi două „abţineri” ale domnilor consilieri Gheorghe 
Coturbaş şi Elena Repciuc.  
  Ordinea  de zi fiind epuizată, domnul consilier Petru Cotoară, 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,  
  Petru COTOARĂ           Marian LUNGU 


