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Proces verbal, 

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

 din data de 31 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, 
domnul Costel Drăgoi, pentru înregistrarea şedinţei în format electronic şi Gabriela 
Colţun pentru redactarea procesului verbal.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a 
fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 6 din 25 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.360 din 25.01.2017.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.361 
din 25.01.2017. 
 Conform HCL Solca nr. 83/29.12.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 
2017, 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.6 din 25 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 extraordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 25 ianuarie 2017.   
       Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2017.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 
pe anul 2017 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a 



contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice 
îngrijite în această instituţie.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită 
suplimentarea acesteia cu trei puncte, după cum urmează: 
 1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a Memoriului justificativ, depus 
de Asociaţia Culturală Solca. 
     Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 
Şuiu Ioan, domiciliat în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr. 1B, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 411/27.01.2017. 
     Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 3. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a Raportului privind activitatea 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, pe semestrul II al anului 2016. 
     Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 25 ianuarie 
2017.   
 D-nul secretar, luând cuvântul, propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
procesului  verbal, întrucât materialul  a fost pus la dispoziţie în şedinţele de 
comisii, şi cu siguranţă acesta a fost însuşit, întrebând totodată dacă sunt 
modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesul  verbal  întocmit, se supune la vot şi 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul 
Suceava, pentru luna februarie 2017.   
 La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă, expunerea de 
motive şi proiectul de hotărâre. 

Raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Raportul Comisiei pentru  administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului 
şi urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca domnul   
consilier Petru Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna februarie 2017. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea Comisiei pentru  
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism ca domnul consilier 
Petru  Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna februarie  2017  şi se votează cu 
unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei însris pe ordinea de zi: . Proiect de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2017 în Căminul pentru 



Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată 
de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie.  
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc şi 
domnul consilier Gheorghe Coturbaş se pregătesc să părăsească  sala de şedinţe, 
motivat de faptul că nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii, în 
conformitate cu prevederile art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001. 
 Înainte de a părăsi sala, doamna consilier Elena Repciuc îi solicită domnului 
secretar clarificarea situaţiei privind conflictul de interese, motivat de faptul că 
domnul consilier Gheorghe Coturbaş, părăseşte sala, însă domnul consilier 
Romaniuc nu, fiind şi el angajat în cadrul Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" 
Solca şi a participat de fiecare dată la deliberarea şi adoptarea hotărârilor privind 
rectificarea bugetului, ce au vizat şcoala.  
 Încheie spunând că situaţia ei o înţelege, având funcţie de conducere, însă 
situaţia domnului consilier Gheorghe Coturbaş n-o înţelege. 
 Domnul consilier viceprimar afirmă faptul precum, Căminul pentru Persoane 
Vârstnice este o situaţie aparte, deoarece el este în subordinea directă a Consiliului 
Local, este înfiinţat  de Consiliul local, pe când liceul nu. 
 Doamna consilier Elena Repciuc şi domnul consilier Gheorghe Coturbaş, 
părăsesc sala de şedinţe. 
 La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă expunerea de 
motive şi proiectul de hotărâre. 
 Domnul viceprimar, informează plenul că urmare demersurilor efectuate la 
Consiliile locale pentru a suporta cheltuielile pentru asistaţi, s-a primit răspuns că 
nu vor suporta cheltuielile pentru aceştia, întrucât au avut bunuri, pe care le-au 
vândut copiilor, nepoţilor. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan consideră  o situaţie dificilă, în cazul în 
care un consiliu local nu poate susţine 2, 3 asistaţi şi nu vede cum Consiliul Local 
al oraşului Solca să susţină 70 şi că ar trebui sprijin de la judeţ, întrucât atunci când 
s-a pus problema înfiinţării, au venit de la judeţ şi le-a forţat mâna, iar acum când 
se află într-o situaţie critică nu mai vine nimeni. 
 Domnul viceprimar spune că se va vedea la aprobarea bugetului de stat, că s-
au făcut memorii şi amendamente din partea Consiliului Judeţean şi se speră că se 
va primi finanţare.    
 Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi 
se votează cu nouă voturi "pentru". 
 Domnul secretar informează plenul că, având în vedere faptul că doamna 
consilier Elena Repciuc este preşedinte de şedinţă, nu a participat la deliberare şi la 
adoptarea hotărârii şi va refuza să semneze Hotărârea, potrivit art. 47 din Legea nr. 
215/2001, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali, 
solicitând totodată propuneri pentru desemnarea  unui număr de trei consilieri care 
vor semna Hotărârea  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 
2017 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei 
de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în 
această instituţie. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune pe domnul viceprimar 
Valeruţ Ţăranu Hofnăr. 



 Spusă la vot propunerea domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi, ca 
domnul consilier, viceprimar să semneze Hotărârea este votată cu opt voturi 
"pentru" şi o "abţinere" a domnului viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr. 
 Doamna  consilier Maria Apetroaiei propune pe domnul consilier Gheorghe 
Ghinghiloschi. 
 Spusă la vot propunerea doamnei consilier Maria Apetroaiei, ca domnul 
consilier Gheorghe Ghinghiloschi să semneze Hotărârea este votată cu opt voturi 
"pentru" şi o "abţinere" a domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi. 
 Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc propune pe doamna consilier, 
Maria Apetroaiei. 
 Spusă la vot propunerea domnului consilier Florin Daniel Romaniuc, ca 
doamna  consilier, Maria Apetroaiei să semneze Hotărârea, este votată cu opt 
voturi "pentru" şi o "abţinere" a doamnei consilier Maria Apetroaiei. 
 Doamna consilier Elena Repciuc şi domnul consilier Gheorghe Coturbaş 
sunt invitaţi în sala de şedinţe. 
 Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi:  Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere a Memoriului justificativ, depus de Asociaţia Culturală 
Solca.  
 Doamna consilier, preşedinte de şedinţă Elena Repciuc, este de părere că nu 
mai este necesară prezentarea Memoriului justificativ, depus de Asociaţia 
Culturală Solca, întrucât materialul a fost pus la dispoziţie şi a fost studiat în 
şedinţele de comisii şi solicită plenului să ia o hotărâre referitor la spaţiul solicitat 
de către Asocia Culturală, pentru desfăşurarea activităţii. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan este de părere că ar trebui de mutat 
dispensarul uman în sediul fostei primării. 
 Domnul primar spune că a avut această intenţie, însă nu sunt de acord 
doamnele doctor. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş este de părere că aceste discuţii nu-şi 
au rostul întrucât trebuie investiţii pentru obţinerea autorizaţiei. 
 Doamna consilier, preşedinte de şedinţă propune acordarea spaţiului solicitat 
de Asociaţia Culturală Solca pe o perioadă de şase luni, după care să prezinte un 
raport de activitate şi în funcţie de activitatea desfăşurată, i se va prelungi. 
 Domnul consilier Petru Cotoară propune acordarea spaţiului pe o perioadă 
de cel puţin un an, şi după aceea să se prezinte Raportul privind activitatea 
desfăşurată. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei se arată de acord cu acordarea unui 
spaţiu Asociaţiei Culturale, pentru desfăşurarea activităţii, motivând că dacă spaţiul 
nu este locuit se degradează, iar aşa, tot se va face ceva. 
 Nefiind alte discuţii doamna consilier, preşedinte de şedinţă Elena Repciuc, 
supune la vot propunerea de acordare a unui spaţiu Asociaţiei Culturale Solca pe o 
perioadă de un an, după care,  aceasta va prezenta un Raport de activitate, urmare 
căruia, Consiliul local va considera dacă este oportună prelungirea acordării 
spaţiului sau nu, propunere ce se votează cu unanimitate de  voturi.  
 Se trece la punctul doi, suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Şuiu Ioan, domiciliat în 



oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr. 1B, înregistrată la Primăria oraşului Solca 
sub nr. 411/27.01.2017. 
      Domnul secretar prezintă cererea domnului Şuiu Ioan prin care solicită 
cumpărarea suprafeţei de aproximativ 40 - 50 ari, teren situat în vecinătatea 
Fabricii de bere. 
 Supusă la vot solicitarea domnului Şuiu Ioan, primeşte acord de principiu 
din partea plenului cu unanimitate de voturi, cu amendamentul verificării situaţiei 
juridice a terenului.  
 Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere a Raportului privind activitatea asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap, pe semestrul II al anului 2016. 
 Domnul secretar prezintă Raportul privind activitatea asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap, pe semestrul II al anului 2016. 
 Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la ultimul punct 
înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Domnul secretar reaminteşte plenului de obligaţia prezentării raportului de 
activitate a fiecărui consilier, întrebând totodată dacă sunt de acord ca în şedinţa 
ordinară din luna februarie, să fie înscrise prezentarea acestora pe ordinea de zi. 
  Plenul consiliului local este de acord cu prezentarea rapoartelor de activitate 
în şedinţa ordinară din luna februarie a.c.    
  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 


