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Proces verbal, 

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

 din data de 28 septembrie 2018 
 
 
 

 Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Solca cu atribuţii de secretar al 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 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.201 din 20 septembrie 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. 4654 din 20.09.2018.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.4655 din 20.09.2018. 
 Conform HCL Solca nr. 41/28.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna septembrie 2018, domnul consilier Petru Pavel 
Marulă a fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Petru Pavel Marulă, 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.201  din 20 
septembrie 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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 13 septembrie 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 octombrie 2018.  
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre de revizuire a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Solca nr.  4/16.02.2018 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018, pentru persoanele vârstnice din  
Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei 
lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” 
Solca. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Covaliu Rareş din 
oraşul Solca, strada Chiliuţei, nr.4, judeţul Suceava,  înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4567 
din 17.09.2018.  
    Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca 
 6.  Întrebări, interpelări. 
 
 



 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită suplimentarea acesteia cu patru 
puncte, după cum urmează: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului Tehnologic "Tomşa 
Vodă" Solca,  nr. 3116/21.09.2018, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4681/21.09.2018. 
     Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca 
 4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Flutur Viorel Onofrei, 
reprezentant al SC Panap SRL, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4777/28.09.2018. 
     Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca 
 Supusă la vot ordinea de zi, cu modificarea adusă este aprobată cu unanimitate de 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 extraordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 13 septembrie 2018. 
 Domnişoara Angelica Bahan, 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 "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 octombrie  2018. 
 La rugămintea domnului primar, dra 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 pe doamna Elena Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna octombrie 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 doamna consilier Elena Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna octombrie 2018  şi se 
votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de revizuire a Hotărârii 
Consiliului Local al oraşului Solca nr. 4/16.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, 
pentru anul 2018, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului 
de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului 
şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora. 
  Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc şi domnul consilier Gheorghe 
Coturbaş părăsesc 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.  
 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 nouă voturi 
"pentru". 



 Doamna consilier Elena Repciuc şi domnul consilier Gheorghe Coturbaş sunt invitaţi în sala de 
şedinţe. 
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de 
administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca. 
 Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc părăseşte sala de 
şedinţe, motivat de faptul că nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii, în conformitate cu 
prevederile art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001.  
 Domnişoara Angelica Bahan prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului local avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Doamna consilier Doina Covaliu propune pe domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi să fie 
reprezentantul Consiliului local al oraşului Solca în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 
"Tomşa Vodă" Solca. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei consilier Doina Covaliu, ca domnul  
consilier Gheorghe Ghinghiloschi să fie reprezentantul Consiliului local al oraşului Solca în Consiliul de 
administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca şi se votează cu zece voturi "pentru". 
 Domnul consilier Daniel Florin Romaniuc este invitat în sala de şedinţe. 
 Se propune discutarea punctelor unu şi doi aprobate suplimentar pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Solca, respectiv Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 
din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc şi domnul consilier Gheorghe 
Coturbaş părăsesc sala de şedinţe, motivat de faptul că nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea 
hotărârilor, în conformitate cu prevederile art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001.   
 Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca . 
 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 nouă voturi 
"pentru". 
 Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, 
aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016. 
 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 nouă voturi 
"pentru". 
 Doamna consilier Elena Repciuc şi domnul consilier Gheorghe Coturbaş sunt invitaţi în sala de 
şedinţe. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi 
soluţionare a cererii domnului Covaliu Rareş din oraşul Solca, strada Chiliuţei, nr.4, judeţul Suceava,  
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4567 din 17.09.2018. 
 Domnişoara secretar prezintă cererea domnului Covaliu Rareş prin care solicită o cantitate de 
lemn pentru construcţii, necesar pentru refacerea acoperişului casei şi a anexelor distruse în incendiu. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş spune că pentru solicitările precedente s-au aprobat câte 15 
mc pentru fiecare, însă acum ar trebui de avut în vedere faptul ca pagubele sunt mult mai mari.  
 Domnul primar propune cantitatea de 35 mc. 
 Nefiind obiecţii faţă de propunerea domnului primar, se spune la vot solicitarea domnului Covaliu 
Rareş şi se votează pentru acord de principiu cu unaninmitate de voturi "pentru". 



 Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca,  nr. 3116/21.09.2018, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4681/21.09.2018. 
 Domnişoara secretar prezintă Adresa Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca prin care solicită 
darea în administrare a clădirii numită "Casa Ana", aflată vis-a-vis de Corpul A al liceului, în vederea 
amenajării pentru desfăşurarea activităţii bibliotecii şcolare, care în prezent funcţionează într-un spaţiu ce 
aparţine Consiliului Judeţean Suceava, aflat în administrarea Centrului de Plasament "Mihail şi Gavril" 
Solca. 
 Supusă la vot solicitarea Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă", primeşte acord de principiu din 
partea plenului cu unanimitate de voturi "pentru". 
  Se trece la punctul patru suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Flutur Viorel Onofrei, reprezentant al SC Panap SRL, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4777/28.09.2018. 
 Domnişoara secretar prezintă cererea domnului Flutur Viorel Onofrei prin care solicită aprobare 
pentru atribuirea în folosinţă gratuită a 5 mp teren, în zona Podului pe DN 2E, peste Râul Solca - S.E. nr. 
43, în vederea demarării lucrărilor de racordare electrică a gateruluiu din strada Republicii, nr. 20.  
 Totodată informează plenul că pentru a se putea da în folosinţă gratuită, trebuie mai întâi 
clarificarea situaţiei juridice a imobilului, presupunând o procedură ce ar implica o durată mai mare de 
timp, reprezentând un inconvenient dat fiind celeritatea soluţionării cererii. 
 Urmare discuţiilor cu doamna Lenuţa Vasiloschi, referent specialitate urbanism în cadrul Primăriei 
oraşului Solca, a înţeles că este suficient un acord de principiu din partea plenului pentru executarea 
lucrărilor de racordare electică.  
 Nefiind discuţii pe marginea celor prezentate, se supune la vot solicitarea domnului Flutur Viorel 
Onofrei,  şi se acordă acord de principiu cu unanimitate de voturi "pentru". 
  Ordinea  de zi fiind epuizată, domnul consilier Petru Pavel Marulă,  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,     P. SECRETAR, 
       Petru- Pavel MARULĂ                                                  Angelica BAHAN 


