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Proces verbal, 

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

 din data de 16 decembrie 2019 
 
 

 Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Solca, cu atribuţii delegate de secretar general 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 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 extraordinară a fost convocată 
prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 265 din 11 decembrie 2019, 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. 6892 din 11.12.2019.           
 D-nii consilieri au fost convocaţi la şedinţă cu Documentul de convocare, înregistrat sub 
nr.6893/11.12.2019. 
 Conform HCL Solca nr. 60/29.11.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2019, doamna consilier, Maria Apetroaiei 
a fost propusă şi desemnată cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii, să 
conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Maria Apetroaiei, 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.265 din 11 
decembrie 2019, 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 6 
decembrie  2019. 
      Prezintă: Angelica BAHAN, secretar al oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2019. 
      Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 Dra secretar Angelica Bahan informează plenul că, până la revizuirea regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului local, conform art. 632 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, trebuie precizată modalitatea de vot. Totodată, arată că potrivit prevederilor art. 139 alin (5) 
din același act normativ, votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:  
a) prin ridicarea mâinii; 
b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință; 
c) electronic, nefiind cazul pentru consiliul local al orașului Solca, și solicită propuneri din partea plenului 
privind modalitatea de vot. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei propune ca votul deschis să fie exprimat, ca și până acum, prin 
ridicarea mâinii. 
  Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei consilier Maria Apetroaiei, ca 
modalitatea de vot deschis să fie exprimată prin ridicarea mâinii și se votează cu unanimitate de voturi 
,,pentru,,.  



 Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr. 265/11.12.2019 este 
aprobată cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 
 Faţă de ordinea de zi iniţială, stabilită prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr.265 din 11 
decembrie 2019, d-nul primar a solicitat suplimentarea acesteia cu un punct, după cum urmează:  
 1. Proiect de hotărâre de completare a HCL Solca nr.56 din 31 octombrie 2019 privind 
modificarea  organigramei si a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judetul Suceava, 
aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificarile ulterioare. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca  
 Supusă la vot solicitarea domnului primar pentru modificarea ordinii de zi, este aprobată cu 
unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii, fiind astfel respectate procedurile 
prevăzute la art. 135 alin (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi la art. 7 alin (13) din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 
 Înainte de a se trece la primul punct 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. 
 În conformitate cu prevederile art. 228 alin (1) lit.d), alin (2) şi alin (3) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe Coturbaş  şi  
domnul consilier Petru Repciuc, anunţă că nu vor participa la deliberare şi la adoptarea hotărârii  înscrisă 
la punctul doi pe ordinea de zi, conform dispoziţiei Primarului oraşului Solca nr. 265/11.12.2019, Proiect 
de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii, pe anul 2019.  
 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 6 decembrie  2019. 
 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, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii.  
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 
2019. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe 
Coturbaş şi domnul consilier Petru Repciuc, părăsesc sala de ședințe, motivat de faptul că nu pot lua parte 
la deliberare şi la adoptarea hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 228 alin (1) lit.d) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 La rugămintea domnului primar, dra Angelica Bahan  prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul 
de hotărâre. 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
 Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, agricultură gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din 
cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat 
și se votează cu unanimitate de voturi "pentru", prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 
 Doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi domnul consilier Petru 
Repciuc sunt invitaţi în sala de şedinţe. 
 
 Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de completare a 
HCL Solca nr.56 din 31 octombrie 2019 privind modificarea  organigramei si a statului de funcţii 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate 



Consiliului Local al oraşului Solca, judetul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu 
modificarile ulterioare. 
 Dra secretar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre. 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei avizează favorabil 
proiectul de hotărâre. 
 Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al 
oraşului Solca, avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al oraşului, agricultură gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din 
cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot Proiectul de hotărâre iniţiat   
şi se votează, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii, cu unanimitate de voturi "pentru". 
 Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier, Maria Apetroaiei, 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 GENERAL, 
      Maria APETROAIEI                 Angelica BAHAN 

 


