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Proces verbal, 

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

 din data de 25 ianuarie 2017 
 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 11 consilieri locali din 
totalul de 11, şedinţa fiind legal constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul 
oraşului Solca, domnul 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. 3 din 
20 ianuarie   2017, 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.307 din 20.01.2017.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.309 
din 20.01.2017. 
 Conform HCL Solca nr. 83/29.12.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 
2016, doamna consilier Elena Repciuc a fost propusă şi desemnată cu unanimitate 
de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Elena Repciuc, 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.3 din 20 ianuarie 2017, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal 
încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului 
Solca din data de 27 decembrie 2016, a procesului verbal încheiat cu prilejul 
desfăşurării şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului Solca din data de 29 
decembrie 2016 şi a procesului verbal încheiat cu prilejul şedinţei de îndată a 
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 5 ianuarie  2017.   
       Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului ”Reabilitare retele canalizare şi staţie epurare oraş Solca, judetul 
Suceava”, finanţat de către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 



Publice, prin Programul National de Dezvoltare Locala, Domeniul sisteme de 
canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului "Modernizare Liceul Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, corp C 
(Progresul), oraş Solca, judeţul Suceava", finanţat de către Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul National de 
Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului românesc". 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 
 4. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului: "Modernizare 
drumuri de interes local în Oraşul Solca, judeţul Suceava" în vederea depunerii 
spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin 
Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului 
românesc". Domeniul: construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice 
clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 
judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/ sau drumuri 
publice din interiorul localităţilor. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită 
suplimentarea acesteia cu un punct: Proiect de hotărâre privind instrumentarea 
proiectului "Amenajare poduri în oraşul Solca, judeţul Suceava" în vederea 
depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice prin Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul 
"Modernizarea satului românesc". Domeniul: realizare/ modernizare/ reabilitare 
poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale. 
 Supusă la vot ordinea de zi cu modificarea adusă, este votată cu unanimitate 
de voturi. 
    Se trece la primul punct înscris pe ordinea de zi: . Prezentarea şi supunerea 
spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 27 decembrie 
2016, a procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a  
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 29 decembrie 2016 şi a procesului 
verbal încheiat cu prilejul şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca 
din data de 5 ianuarie  2017.   
 D-nul secretar, luând cuvântul, propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
proceselor  verbale, întrucât materialele au fost puse la dispoziţie în şedinţa de 
comisie, şi cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând totodată dacă sunt 
modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesele  verbale  întocmite, se supun la vot 
şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Reabilitare retele 
canalizare şi staţie epurare oraş Solca, judetul Suceava”, finanţat de către 



Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul 
National de Dezvoltare Locala, Domeniul sisteme de canalizare şi staţii de 
epurare a apelor uzate. 
 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 trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Modernizare Liceul 
Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, corp C (Progresul), oraş Solca, judeţul 
Suceava", finanţat de către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice, prin Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul 
"Modernizarea satului românesc". 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. 
 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 patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
instrumentarea proiectului: "Modernizare drumuri de interes local în Oraşul 
Solca, judeţul Suceava" în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul National de 
Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului românesc". Domeniul: 
construirea/ modernizarea/ reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de 
interes local, respectiv drumuri comunale şi/ sau drumuri publice din interiorul 
localităţilor. 
 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, luând cuvântul, spune că se bucură de 
acest demers pentru modernizarea drumurilor , însă ar trebui de avut în vedere dacă 
aceste străzi au utilităţi, exemplificând strada Mihai Eminescu care a fost 
menţionată şi din câte ştie dumnealui pe această stradă nu este apă şi canalizare, iar 
pe celelalte străzi unde este canalizare ar trebui de luat în calcul racordurile. 
 Domnul primar spune că pe strada Mihai Eminescu s-a extins reţeaua de apă, 
iar referitor la racorduri are în vedere acest lucru şi după aprobarea bugetului, pe 
bază de cerere, cetăţenii vor fi racordaţi la reţeaua de canalizare, fiind două 
variante în acest sens: elaborarea unui proiect sau pe cheltuiala primăriei, iar după 
asfaltare cine nu s-a racordat, îşi va efectua racordarea pe cont propriu. 



 Domnul viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr este de părere că ar fi bine de 
trecut şi strada Slatinei, motivat de faptul că intrarea în această stradă este din 
strada Tomşa Vodă, chiar din faţa sediului primăriei. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan se arată nemulţumit de faptul că în acest 
proiect sunt trecute toate străzile dintr-o parte a oraşului şi că trebuia de prins străzi 
şi de cealaltă parte, întrucât şi oamenii de acolo sunt contribuabili. 
 Domnul primar spune că străzile prioritare sunt: Gheorghe Doja şi Cuza 
Vodă, însă având în vedere lungimea mare a acestora le-a separat şi că în primă 
fază va intra strada Gheorghe Doja şi o parte din celelalte mai mici, iar în termenul 
cel mai scurt va iniţia un proiect pentru încă 6 km de străzi, pentru strada Cuza 
Vodă şi restul. 
 Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 
unanimitate de voturi "pentru". 
  Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind instrumentarea proiectului "Amenajare poduri în oraşul Solca, judeţul 
Suceava" în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice prin Programul National de Dezvoltare Locala, 
Subprogramul "Modernizarea satului românesc". Domeniul: realizare/ 
modernizare/ reabilitare poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale. 
 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 primar informează plenul că este vorba despre două poduri, pe 
strada Gheorghe Doja, pod nou şi reabilitarea podului din strada 22 Decembrie. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş roagă de avut în vedere şi podul de pe 
strada I.E. Torouţiu. 
 Domnul viceprimar spune că ar mai fi şi podul din strada Ştefan cel Mare, la 
domnul Romaniuc. 
 Domnul primar spune că sunt mai multe poduri şi pe strada Victoriei, pe 
strada Tocari, însă va avea în vedere reabilitarea acestora, odată cu asfaltarea 
străzilor. 
 Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 
unanimitate de voturi "pentru". 
 Referitor la cererea domnului Babi Mihail, cerere ce a fost pusă în discuţie 
în şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 29 decembrie 2016, domnul 
secretar informează plenul de cele constatate la faţa locului, astfel că, urmare 
verificărilor la Cartea Funciară, terenul în suprafaţă de aproximativ 200 mp este 
proprietatea oraşului, categoria de folosinţă "drum" şi se află la o distanţă de 7,5 m 
de fântâna cu slatină, rugând totodată plenul să ia o decizie în acest sens. 
 După diverse discuţii din care a rezultat faptul să nu se autorizeze 
construirea unui grajd care să afecteze fântâna cu slatină, consiliul local se arată de 
acord cu scoaterea la vânzare a terenului solicitat sau închirierea acestuia. 
 Doamna consilier Elena Repciuc, preşedinte de şedinţă, supune la vot 
"închirierea terenului în suprafaţă de aproximativ 200 mp, situat pe strada Slatinei" 
şi se votează cu un vot "pentru" al doamnei Elena Repciuc şi zece voturi 
"împotrivă".   



 Doamna consilier Elena Repciuc, preşedinte de  şedinţă, supune la vot 
"vânzarea terenului în suprafaţă de aproximativ 200 mp, situat pe strada Slatinei" şi 
se votează cu zece voturi "pentru" şi un vot "împotrivă" al doamnei consilier Elena 
Repciuc.        
 Ordinea  de zi fiind epuizată, doamna consilier Elena Repciuc, 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, 
                              Elena REPCIUC                                     Marian LUNGU 


