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Proces verbal, 

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

 din data de 30 martie  2018 
 
 

 Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, 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.102 din 22 martie  
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.1496 din 22.03.2018.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1497 
din 22.03.2018. 
 Conform HCL Solca nr. 6/28.02.2018 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie  
2018, domnul consilier  Valeruţ Ţăranu Hofnăr a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Valeruţ Ţăranu Hofnăr, 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.102  din 22 martie 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 28 februarie 2018 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul 
desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 2 
martie 2018.    
    Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca 
 2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi 
modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, în anul 
2017. 



   Prezintă: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Raport privind gestionarea bunurilor din domeniul public şi  privat al 
oraşului SOLCA, în anul 2017. 
   Prezintă: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Maria Apetroaiei,consilier local 
 5. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Gheorghe Bahan,consilier local 
 6. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Petru Cotoară,consilier local 
 7. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Gheorghe Coturbaş,consilier local 
 8. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Doina Covaliu,consilier local 
 9. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
     Prezintă: Gheorghe Ghinghiloschi,consilier local 
 10. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Petru Pavel Marulă,consilier local 
 11. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Elena Repciuc,consilier local 
 12. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
      Prezintă: Petru Repciuc,consilier local 
 13. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
     Prezintă: Daniel-Florin Romaniuc,consilier local 
 14. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, în anul 2017 
     Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr,consilier local 
 15. Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului Solca, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Solca privind activitatea desfăşurată în anul 2017. 
    Prezintă: Gheorghe Ghinghiloschi, preşedintele comisiei 
 16. Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului 
şi urbanism din  cadrul Consiliului Local al oraşului Solca privind activitatea 
desfăşurată în anul 2017. 



     Prezintă: Gheorghe Bahan, preşedintele comisiei 
 17. Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie 
socială, activităţi social culturale, culte şi protecţie copii din cadrul Consiliului 
Local al oraşului Solca  privind activitatea desfăşurată în anul 2017. 
    Prezintă: Gheorghe Coturbaş, preşedintele comisiei 
 18. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2018.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 19. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 

 20. Proiect de hotătâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Solca. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 21. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar, solicită 
suplimentarea acesteia, cu trei puncte, după cum urmează:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă 
din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei 
oraşului Solca. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca si 
al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, 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. 
 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 28 februarie 
2018 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a 
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 2 martie 2018. 
 Domnişoara Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca, 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". 
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Raport privind starea 
economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire 
a Hotărârilor Consiliului Local Solca, în anul 2017. 



 La rugămintea domnului primar, domnişoara secretar prezintă Raportul 
privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere 
la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, în anul 2017. 
 Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat se trece la punctul trei 
înscris pe ordinea de zi: Raport privind gestionarea bunurilor din domeniul public 
şi  privat al oraşului SOLCA, în anul 2017. 
 Domnişoara secretar prezintă Raportul primarului privind gestionarea 
bunurilor din domeniul public şi  privat al oraşului SOLCA, în anul 2017. 
 Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat, domnul Valeruţ Ţăranu 
Hofnăr, preşedinte de şedinţă, propune trecerea la punctul 18 înscris pe ordinea de 
zi, motivând faptul că toţi consilieri cunosc activitatea desfăşurată atât individuală 
cât şi la comisiile de specialitate.  
 Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului preşedinte 
Valeruţ Ţăranu Hofnăr se trece la punctul 18 înscris pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului 
Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2018. 

Domnişoara 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 doamna    
consilier, Maria Apetroaiei să fie preşedinte de şedinţă, în luna aprilie 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, 
Maria Apetroaiei să fie preşedinte de şedinţă, în luna aprilie şi se votează cu 
unanimitate de voturi “pentru”. 
 Înainte de a se trece la punctul nr. 19 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  19 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind   
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate 
al primarului oraşului 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 unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 20 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotătâre 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al oraşului 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 unanimitate de voturi. 
 Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unei cantităţi de masă 
lemnoasă din Pădurea Orăşenească 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. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune majorarea preţului de la 
161 lei/mc la 200 lei/mc. 
 Domnul preşedinte Valeruţ Ţăranu Hofnăr  este de părere că ar merge şi mai 
mult şi propune majorarea la 250 lei /mc. 
 După diverse discuţii precum lemnul este foarte scump pe piaţă, domnul 
consilier Florin Daniel Romaniuc propune majorarea la 280 lei/mc. 
 Nefiind alte propuneri domnul  consilier  Valeruţ Ţăranu Hofnăr, preşedinte 
de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Florin Daniel Romaniuc ca 
preţul de pornire la licitaţie să fie de 280 lei /mc şi se votează  cu unanimitate de 
voturi "pentru". 
 Domnişoara secretar solicită desemnarea  unui consilier local care să facă 
parte în comisia de preselecţie şi a unui consilier local care să facă parte în comisia 
de licitaţie. 
 Domnul consilier Petru Repciuc propune pe domnul consilier Florin Daniel 
Romaniuc să facă parte în comisia de preselecţie. 
 Nefiind alte propuneri se supune la vot propunerea domnului consilier Petru 
Repciuc ca domnul consilier Florin Daniel Romaniuc să facă parte în comisia de 
preselecţie şi se votează cu unanimitate de voturi "pentru". 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune pe domnul consilier 
Gheorghe Bahan să facă parte în comisia de licitaţie. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan refuză să facă facă parte în comisia de 
licitaţie şi propune pe domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi. 
 Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier 
Gheorghe Bahan ca domnul Gheorghe Ghinghiloschi să facă parte în comisia de 
licitaţie şi se votează cu unanimitate de voturi "pentru". 
 Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea 
orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca. 
 Domnişoara secretar prezintă expunerea de motive şi proietul  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 suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca si al activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018.  



 Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi 
doamna consilier Elena 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.  
 Domnişoara secretar prezintă raportul, 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 ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că s-a concesionat o porţiune de 
imaş unde s-au făcut explorări şi întreabă dacă se exploatează şi cât încasează 
primăria pe redevenţă, că în cazul în care se exploatează ar trebui de mărit 
redevenţa. 
 Domnul viceprimar afirmă precum se exploatează , însă nu ştie cât se 
încasează, dar se va interesa şi va informa plenul.  
 Domnul primar informează plenul că trebuie de refăcut trotuarul pe strada 
Republicii până la ieşire, măcar pe o parte şi de la cimitir până la poliţie şi întreabă 
plenul de la cimitir până la poliţie cu ce să-l refacă, cu pavele sau asfalt, întrucât pe 
strada Republicii îl va reface cu asfalt. 
 Doamna consilier Apetroaiei Maria spune că din punct de vedere estetic nu 
merge pe o parte cu pavele şi pe o parte cu asfalt. 
 Domnul consilier Petru Cotoară este de aceeaşi părere. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan nu este de acord cu asfalt, întrucât 
pavelele se înlocuiesc mult mai uşor. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că mai întâi ar trebui de 
făcut toate racordurile şi după de pus pavele. 
 Domnul viceprimar este de părere că ar trebui de dat un ultimatum, pentru a 
se racorda toată lumea. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că ar trebui de  pus pavele şi de 
lăsat posibilitatea ca fiecare să se racordeze. 
 Domnul primar spune că din câte a înţeles dorinţa consiliului  de la cimitir 
până la poliţie este să se pună pavele, însă pe strada Republicii va pune asfalt. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că asfaltul nu mai are aceeaşi 
calitate. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu se poate repara 
asfaltul cum se repară pavelele. 
 Domnul viceprimar spune că ar trebui de făcut un proiect cu asfalt şi un 
proiect cu pavele, după care să se compare şi să se vadă cum ar fi mai ieftin. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan îi recomană domnului primar să pună 
pavele chiar dacă sunt mai scumpe, şi exemplifică strada din centrul oraşului până 
la biserică, care a fost asfaltată acum 7 ani, şi cum arată acum. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei este de aceeaşi părere, să se pună pavele 
întrucât asfaltul nu mai ţine. 



 Domnul primar spune că, din câte a înţeles din partea plenului, se doreşte 
repararea trotuarelor cu pavele peste tot. 
 Consilierii locali afirmă pe rând, că pavelele sunt mult mai bune. 
 Ordinea  de zi fiind epuizată, domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr,  
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, 
  Valeruţ ŢĂRANU-HOFNĂR                                 Angelica BAHAN 


