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Proces verbal, 

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

 din data de 25 mai 2018 
 
 

 Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca, face 
apelul nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 10 consilieri 
locali din totalul de 11, doamna consilier Elena Repciuc fiind absentă nemotivat, 
şedinţa este legal constituită. 
 La şedinţă participă domnul 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.127 din 17 mai  2018, 
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.2547 din 17.05.2018.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2548 
din 17.05.2018. 
 Conform HCL Solca nr. 20/27.04.2018 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai  
2018, 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.127  din 17 mai 2018, care conţine următorul proiect al ordinii 
de zi: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal 
încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 
Solca din data de 27 aprilie 2018.   
    Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2018.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 



 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Solca în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea 
Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea 
și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de 
implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Suceava”. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Întrebări, interpelări. 
 Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primaruluilui nr. 
127/17.05.2018 este aprobată cu zece voturi "pentru". 
 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 ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 27 aprilie 2018. 
 Domnişoara Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca, 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 zece voturi "pentru". 
 Înainte de a se trece la punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, dra Angelica 
Bahan aduce la cunoştină celor prezenţi, faptul că, în cazul în care există situaţii de 
conflicte de interese sau incompatibilităţi, legat de proiectele de hotărâre ce 
urmează a fi prezentate, consilierul local în cauză nu poate lua parte la deliberare şi 
la adoptarea acestora, potrivit prevederilor legale. 
 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 iunie 2018. 
 La rugămintea domnului primar, d-ra Angelica Bahan  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 Gheorghe Coturbaş să fie preşedinte de şedinţă, în luna iunie 2018. 
 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 
Gheorghe Coturbaş să fie preşedinte de şedinţă, în luna iunie 2018  şi se votează cu 
zece voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei însris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului orașului Solca în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și 
împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de 
salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional 



de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Suceava”. 

Domnişoara 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 zece voturi "pentru". 
 Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că se zvoneşte în oraş precum 
Primăria este nevoită să aduca strada Tomşa Vodă şi trotuarele la starea iniţială şi 
întreabă dacă în contractul de lucrări la canalizare nu este prinsă clauza pentru 
refacerea trotuarelor si a străzii, subliniind faptul că este inadmisibil ca localitatea 
să fie aşa răvaşită de foarte mult timp, rugând să se spună adevărul dacă este sau nu 
este această clauză.  
 Domnul primar afirmă faptul că în contract nu este stipulată clauza pentru 
aducerea trotuarelor  şi a străzii la starea iniţială, însă va avea în vedere refacerea 
acestora. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că nu este posibil să nu se fi prins 
în contract clauza pentru aducerea străzilor la starea iniţială, întrucât orice contract 
trebuie să aibă această clauză. 
 Domnul primar repetă din nou că în contract nu este stipulată clauza pentru 
refacerea străzii şi-a trotuarelor, după finalizarea lucrărilor. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan acuză că Primăria funcţionează după cum 
vrea şi nu are nevoie de consiliul local, că mai tare se preocupă de distracţii decât 
de drumuri, că are lipsă de personal, că dacă îţi trebuie o hârtie trebuie să aştepţi 
două săptămâni până primeşti raspuns, spunând că în cazul în care se îmbolnăveşte 
cineva ar trebui un înlocuitor. 
 Domnul primar îl întrabă pe domnul Bahan dacă a depus vreo cerere la 
primărie şi nu a primit răspuns, întrucât din câte ştie n-a fost înregistrată nici o 
cerere din partea dumnealui. 
 Domnul consilier Gheorghe îl acuză pe domnul viceprimar de felul cum 
arată oraşul spunând că orice contract trebuie să aibă clauză de refacere. 
 Doamna consilier Maria Apetroaei îl întreabă pe domnul primar dacă 
domnul director a fost consultat la Proiectul de modernizare a Corpului Progresul, 
întrucât urmare discuţiilor cu acesta, i-a dat de înţeles că el nu a fost consultat, că 
nu este în comisia de recepţie şi că nu liceul este beneficiarul direct, ci Consiliul 
Local, iar lucrarea este compromisă. 
 Încheie afirmând că nu este în rivalitate cu nimeni, că este un om de bună 
credinţă şi-şi doreşte ca lucrurile să se facă cum trebuie. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan este de părere că directorul trebuia să 
supravegheze lucrările şi totodată întreabă ce sumă a fost alocată pentru şcoală şi 
când va putea şi Solca să termine o lucrare cum se termină în alte localităţi. 
 Domnul primar informează că termenul de finalizare la reţeaua de canalizare 
este 2019, iar referitor la Proiectul de modernizare a Corpului C Progresul, în 
vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la DSP, s-a primit suma de 



aproximativ 5 miliarde, lucrarea fiind finalizată conform proiectului, iar directorul 
a fost direct implicat în elaborarea proiectului.  
 Domnul viceprimar spune că s-a făcut şi recepţia, la recepţie fiind invitat şi 
domnul director, însă reprezentantul ISU a impus nişte măsuri care trebuie 
remediate. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei este de părere că ar trebui de abordat 
foarte serios problema privind viitorul şcolii din Solca, a şcolii vechi şi a şcolii 
Racova, întrucât consideră că aceasta din urmă ar trebui predată UAT Cacica. 
 Domnul primar este de părere că predarea Şcolii Racova, nu este în avantajul 
Liceului Solca.    
 Doamna consilier Maria Apetraoei afirmă că problemele expuse, sunt lucruri 
grave ca şi deversarea fecalelor în Pârâul Solcuţa. 
 Domnişoara secretar informează plenul precum a ieşit intabularea la 
Cabinetul stomatologic şi întreabă plenul dacă-şi dă acceptul pentru dezmembrare. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că ar trebui de verificat câţi bani se 
adună de la piaţă şi de amenajat. 
 Domnul consilier Petru Cotoară  spune că ar trebui cum se poate preda 
Şcoala Racova, având în vedere că teritoriul nu este al oraşului Solca, iar copii nu 
sunt din Solca. 
 Domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc spune că atacurile împotriva 
şcolii sunt destul de frecvente  şi este de părere că ar trebui de ajutat şcoala întrucât 
doar şcoala şi primaria mai funcţionează în oraş, întrebând totodată câţi bani a 
cheltuit Primăria cu Şcoala Racova. 
 Doamna Mirela Pricop, şef al biroului buget contabilitate, resurse umane, 
impozite şi taxe locale, prezentă în sala de şedinţe,  spune că nici un leu. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că dacă se menţine Şcoala 
Racova, se asumă nişte responsabilităţi, fiind riscul de a se înneca un copil, iar în 
ceea ce priveşte şcoala din Solca, menirea profesorilor este de a o menţine. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă care este situaţia cu toloaca 
"Peste Vale" că din câte ştie de când a fost concesionată nu s-a plătit redevenţa, 
întrebând totodată cine este preşedinte şi membri beneficiari. 
 Domnul primar spune că toate plăţile sunt la zi, preşedinte este tot domnul 
Florea Gheorghe, iar membrii beneficiari sunt: Vasiloschi George, Anghel Ioan, 
Covali Florin şi Bodnărescu Nicoleta. 
  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                                           Angelica BAHAN 


