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Proces verbal, 
Încheiat cu prilejul desfăşurării 

 şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 
 din data de 29 noiembrie 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 şi Gabriela Colţun, consilier superior în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Solca,  pentru redactarea procesului verbal. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 241 din 22 noiembrie 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. 5852 din 22.11.2018.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5854 din 22.11.2018. 
 Conform HCL Solca nr. 52/25.10.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2018, domnul consilier Petru Repciuc a 
fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 Domnul consilier Petru 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.241  din 22 
noiembrie 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 7 noiembrie 2018 şi a 
Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului local al oraşului Solca 
din data de 16 noiembrie 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 decembrie 2018.  
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, în oraşul 
Solca. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în 
suprafaţă de 570 mp, situat în oraşul Solca, strada Libertăţii, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul 
Suceava.  
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 

 5. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL Solca nr. 32 din 26 iunie 2018 privind aprobarea 
Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul 
Suceava. 
 6. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită suplimentarea acesteia cu două  
puncte, după cum urmează: 



1. Proiect de hotărâre de revizuire a HCL Solca nr. 49 din 28 septembrie 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 rectificarea bugetului local al orașului Solca și al activităților 
finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul 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 7 noiembrie 2018 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei 
de îndată a Consiliului local al oraşului Solca din data de 16 noiembrie 2018. 
 Domnişoara Angelica Bahan, luând cuvântul, propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
proceselor verbale, întrucât materialele au fost puse la dispoziţie în şedinţele de comisii, 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 "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 decembrie 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 domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna 
decembrie 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 Daniel-Florin Romaniuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna decembrie 
2018  şi se votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2019, în oraşul Solca. 
 Dra Angelica Bahan, prezintă raportul, expunerea de motive și proiectul de hotărâre.  
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei și Consiliului local avizează 
favorabil proietul de hotărâre. 
 Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu unanimitate 
de voturi "pentru". 
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, 
prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 570 mp, situat în oraşul Solca, strada Libertăţii, 
proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava.  
   Dra Angelica Bahan, prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.  
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei și Consiliului local avizează 
favorabil proietul de hotărâre. 
 Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu unanimitate 
de voturi "pentru". 

 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 
Solca nr. 32 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente 
din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava. 
 Dra Angelica Bahan, prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.  



 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei și Consiliului local avizează 
favorabil proietul de hotărâre. 
 Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu unanimitate 
de voturi "pentru". 

Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre de revizuire a 
HCL Solca nr. 49 din 28 septembrie privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc și domnii consilieri: 
Gheorghe Coturbaș și Petru Repciuc, 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.  
 Având în vedere faptul că domnul consilier Petru Repciuc este președinte de ședință, nu participă 
la deliberare și la adoptarea hotărârii și totodată refuză semnarea hotărârii, dra secretar solicită plenului 
desemnarea  a  trei consilieri locali care să semneze hotărârea. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei propune pe domnii consilieri: Daniel Florin Romaniuc, 
Valeruț Țăranu Hofnăr și Gheorghe Ghinghiloschi. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei consilier Maria Apetroaiei ca domnii 
consilieri:  Daniel Florin Romaniuc, Valeruț Țăranu Hofnăr și Gheorghe Ghinghiloschi să semneze 
hotărârea și se votează cu opt voturi "pentru". 
 Dra Angelica Bahan, prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor se specialitate din cadrul Primăriei și Consiliului Local avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu opt voturi 
"pentru". 
 Doamna consilier Elena Repciuc și domnii consilieri: Gheorghe Coturbaș și Petru Repciuc sunt 
invitați în sala de ședințe. 
 Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al orașului Solca și al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe 
anul 2018. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc și domnii consilieri: 
Gheorghe Coturbaș, Petru Repciuc și Daniel-Florin Romaniuc, 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.  
 Având în vedere faptul că domnul consilier Petru Repciuc este președinte de ședință, nu participă 
la deliberare și la adoptarea hotărârii și totodată refuză semnarea hotărârii, dra secretar solicită plenului 
desemnarea  a  trei consilieri locali care să semneze hotărârea. 
 Doamna consilier Doina Covaliu propune pe domnii consilieri: Petru Cotoară, Valeruț Țăranu 
Hofnăr și Gheorghe Ghinghiloschi. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei consilier Doina Covaliu ca domnii 
consilieri:  Petru Cotoară, Valeruț Țăranu Hofnăr și Gheorghe Ghinghiloschi să semneze hotărârea și se 
votează cu șapte voturi "pentru". 
 Dra Angelica Bahan, prezintă raportul, expunerea de motive și proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor se specialitate din cadrul Primăriei și Consiliului Local avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu șapte voturi 
"pentru". 
 Doamna consilier Elena Repciuc și domnii consilieri: Gheorghe Coturbaș, Petru Repciuc și Daniel 
Florin Romaniuc sunt invitați în sala de ședințe. 
 Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Dra Angelica Bahan prezintă plenului adresele din partea Liceului Tehnologic "Tomșa Vodă" 
Solca și a Inspectoratului Școlar Județean Suceava prin care solicită propuneri privind 
organizarea/reorganizarea reţelei școlare pentru anul școlar 2019  - 2020 și totodată solicită un punct de 
vedere din partea plenului. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că Şcoala Racova este improprie, iar dacă se doreşte 
menţinerea înseamnă că nu primează interesele elevilor având în vedere condiţiile. Totodată se arată 



nemulţumită de investiţiile care s-au făcut la Corpul C Progresul, afirmand că, urmare discuţiilor purtate 
cu cadrele didactice de acolo, acestea nu-şi pot desfăşura activitatea,  întrucât nu este nici macar o masă. 
 Domnul primar aminteşte doamnei consilier că investiţiile care s-au făcut, la Corpul C Progresul 
au fost finanţate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală şi au fost în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, nefiind vorba de 
dotări. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că se ştie foarte bine că acolo au fost dotări (mese, 
aragaz, scaune chiuvete, boiler, veselă), toate obţinute cu sprijinul unei fundaţii din  Belgia şi întreabă de 
ce nu se pun. 
 Domnul primar spune că din câte i s-a dat de înţeles s-ar dori dotări noi, însă având în vedere 
faptul că din bugetul local nu se pot asigura ar trebui de văzut unde sunt cele vechi şi de instalat. 
 După diverse discuţii referitoare la propunerea de organizare/reorganizare a reţelei şcolare, s-a 
stabilit să se ceara un punct de vedere şi din partea conducerii liceului, tinând cont că Şcoala Racova nu 
deţine autorizaţie  sanitară de funcţionare şi aviz ISU, după care să se decidă. 
     Ordinea  de zi fiind epuizată, domnul consilier Petru 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,     P. SECRETAR, 
               Petru REPCIUC                                                    Angelica BAHAN 


