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Proces verbal,
inchciat cu prilejul rlesli$urlrii

$edinlei extraordinare a Consiliului Locnl al ora'ului Solca,
din d{ta de l6 octombrie 2019

Pentru r^nceput, domnisoara Angelica Bahan, consilierjurridic in cadrul aparatului de specialitate al
primarului oragul,i solca. cu atribulii delegate de secretar al oragului Solca, Iace apelul nominal qi aati
ce la aceastr ledinla participd un numer de 8 consilieri locali din totalul de 11. doamna consilierDoina
covali, 5i domnii consilieri: cheorghc chingh losrhi 1i pertr parrl N,idruli fiind absenli nemotivali,
$edinla cste legal constitlriti.

La iedinli participd domnul Cornel-lritan Jehaniuc, primarlrl ora$ului Solca, domnul Valeru!
l [ranu Holnar, viccprimarul oratului solca qi cabriela collun, consilier superior in cadrul aparatului <1e
specialitate alprimarului ora;ului Solca, pentru rcdactarea procesului verbal.

ln continuare, se face cunoscLrt celor prezenli. ca aceasta $edinli extraordinara a lost convocate
prin Dispozitia pdmarlrlui ora$ului Solca nr. 217 din ll octombrie 2019, Dispozitie c€ a lost adusi la
cuno$tinia cetalenilor prin ali$are pe panoul de afi$aj al primdrici oraqului Solca. incheindu-se in accst
sens un Proces verbal {c afiSare 'inregistrat sub nr. 5680 din ll.10.2019.

D-nii consilieri au lbst convocali Ia lcdinli cu Documentul de convocare, inregistrat sub nr.56g l

din I1.10.2019.
Conlorm HCL Solca nr.46/30.09.2019 privind alcgerea pr.cqedintelui de $edinlA a Consjliului

Local al om$ului solca, judelul sLrceava, pentru lLrna octombric 2019, domnul co,silier Daniel-Florin
Romaniuc a lost propus ti desemnat cu unanimitate de voturi sa conduca lucrdrile ledinlci.

D-nul conqilie| Denlel-Florir Romaniuc, lUindu-qi locul la prezidiul lucririlor ledinlei,
mullume$te d-nilor consilieri pentru ircrederea acordati, se angajeazd sa conduci lucrdrile gcdinqei cu
respcctarea intocmai a Regulamentului propriu de organizare li iirnctionare, $i invitn pe d-nul primar si
prezinte proiectulordinii de zi.

D-rul primar, luend cuvdntul, de citire Dispoziliei de convocare a Consiliului Local nr.2l7 din 1l
octombrie 2019, care conline urmdtorul proiect al ordinii de zi:

l. Prczenlarea;i supunerca spre dezbaterc 5i aprobare a procesuluj verbal incheiai cLl prilejul
desfiqurnrii gedinleiordinare a ConsiliuluiLocal al oragului Solca din data de 30 septenrbrie 2019.

PrezintS: Angelica BAHAN, secretar aloraSului Solca
2. Proiect de hotArare privind aprobarea vanzirii prin licitalie publica a unci cantiteli de masa

lemn,ra.a d rr PeoLrrea Ur;tct ca(c,5olci,
Iniliator: Cornel-Trifan JEHANIUC, primarul oraqului Solca

3. Proiect de holarere privind rectificarea bugetului local al ora;ului Solca, pe anul 2019.
Iniliator: Cornel-Irilan IEFIANILIC, primarul ora5ului Soloa

Supuse la vot ordinea de zi, conlbrm Dispoziiiei primarului orasului Solca nr.217llL10.2019 estc
dorobar; (u Lrpr \o'r ri.

Se trece la primul punct inscris pe ordinea de zit prezentarea $i supunerea spre dezbatere $i
aprobare a Proccsului verbal incheiat cu prilejul desiigurdrii $edinfei ordinare a consiliului Local al
oragulLri Solca din data de 30 septcmbrie 20I9.

Domniloara Angelica Bahan, luend cuvantul, propune supunerea Ia vot, spre aprobare, a
proccsului verbal, r^ntrucat materialul a lbst pus 1a dispozilic in gedinlele de comisii. $i cu siguranld acesta
a f'ost inslrlit. intrebend totodate daca sunt modiliciiri, compleriri.

Nefiinddiscutii releritoare la procesul verbal intocmi!, se supune la vot $i se aproba cu opt votuii.
lnainte de a se trece la pLlnctul nr.2 inscris pe ordinca de zi, dra Angelica Bahan aduce la

cuno$tin, celor prezen!i, Ibptlrl cd, in cazul in care existi situalii de conflicte de interese sau
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incompatibilitili. legar dc proiectele de hotdrare ce urmcaza a fi prezentate. consilierlrl local in cauza nu
poale lua pane la deliberare $i la adoptarea aceslora, polrivii prevcderilor lcgale

se trcce la punctul doi inscris pc ordinea de zi: proiect dc hotarerc privind aprobarea vinzir.ii prin
licitarie publjce a unei cantiteli de masi lemnoasA din pidurea Ord$eneasca Solca.

La rugimintea domnului primar, dra Angelica Bahan prezintl Referatul de aprobare gi proiectul
de horarare.

Raportul de specialitatc al compartimcntului de resort din cadrul primirici avizeazd favorabil
proiectulde hotirarc.

Raponul Comisiei pentru programe de dezvoltarc economico-socieli, buget, finanle, adnrinistrarea
domeni,l,i public;i privat al oraiului. agricultura gospoderie comLrnala, proteclia rnediLrlui qi turism din
cadrlrl Consiliului Local al ora$ului So]ca, avizeazi f'avorabil proicclul de hotirere

Domnul viceprirnar este de pircre cA ar fi binc si sc nai urce preprl dc pornire la licitalie. morivat
dc f'aplul ce. proccntul lemnului de loc cstc mic, iar distanla de tras nU depir;egte 500 m.

Domnul consilier Pelrll Cotoare. spccialist in domeniu, se arati de acord cu cele menlionate de
domnul viccprimar.

Domnul consilier Danicl-lilorin I(omaniuc, pre$edinte de $edinfd, solicitA propuneri din partea
plenului, pcntru stabilirea prelului de po[nirc la ]icita!ie. pentru canlitatea de masd lemnoasi.

Domnul consilier Cheorghe Coturba$. propune ca pregul dc pornire pcntru cantitatea de 42 mc si
lie 200 lei. pentN oantiratca de 370 mc sA iic 240 lei, iar penrru cantitatea de 399 mc sd ilc 260 lei.

Nefiind alte propuncri, se srLpune la vot propunerea domnului consilier Cheorghe Coturba! ca:
prelul de pornirc a licitaliei pentru cantitatea de 42 nlc si 1le 200 lei, prelul de pornire a licitafiei pcntru
cantitatea de 370 mc sa fie 2,{0 lci, prelul de pornire pentru cantitatea de 399 mc sA fie 260 lei $i se
voteaza cu opt voturi 'ipeqtru".

Dra Angelica Bahan solicita plcnului consiliUlUi local se desemneze un reprezentant al consiliului
local in comisia de preseleclie.

Domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc, prc$cdinte dc tedinlA propune pe domnul consilier
Petru Cotoari.

Nefiind alte propuneri! se supune la vot propunerea domnului consilier Daniel-llorin Romaniuc,
ca domnul consilicr Petru coloara sa fie repr'ezenlantul consiliului local in comisia de prcselectie si se
\Jred/J L.r opl \L'l.tri ''nentr.t'.

Dra Angelica tsahan solicitd plenLrlLri oonsiliului local sd desemneze un reprezentant al consiliului
local in cornisia de licitaqic.

Doamna consilier Maria Aperroaici propune pe domnul consilier Cheorehc Coturba$.
Nellind altc propuneri, se supunc la vot propunerea doarnnei consilicr Maria Apclroaiei. ca

dorrnul consilicr cheorghe coturbag sd lie reprezentantul consiliului local in comisia de licilalie $i se
voteazd cu opt voluri 'pentru".

Nefiind alte discuiii pe marginea acestui proiect de hotirare, sc supune la vot proiectul dc hourare,
cu prelul de pornire a licitaliei pentru cantitifile de mase lemnoasi scoase la venzare aprobate de catre
consiliul local qi sc voteazi cu opt voturi 'pentru'.

Sc trece la punctul tr.ei inscris pe ordinca de zi: Proiect de hotirdre privind rcctillcarea bugetului
local al oraqului Solca, pe anul 2019.

Inainte de prezentarea materialelor, domnul consilicr Daniel-Florin Romaniuc, pregcdinte de
gedinld, corrunici laptlrl ca reilzi si semneze hotirarea $i pdriseite sala de $edinle, motivar de thptul ce
nu poatc lua parte la delibcrare ti la ddoptarca horerarii. in conformitate cu prevederile aft. 22g alin (l)
1i1.d) din OUC nr. 57i2019 privind Codul ddministrariv.

Dra Angelica Bahan soliciti plenului consiliului local si desemnezc trei consilicri locali care sa
semneze holirarea.

Domnul consilier Petl.r] Repciuc propune pe doamna consilier Mada Apetroaiej $i
consilieri: Valerul Iiranu-Hoinir li Pctru Cotoare.

Nefiind alte propuneri, sc supune la vot propuncrca domnului consilicr petru Repciuc
oonsilicr Maria Apetroaici, domnul consilier Valeruj Tiranu-HolnAr $i domnul consilier petru
semnczc hoi:irarea. $i se voteazi cu tapte voturi "pentru".

Ilm Angelica Bahan prezint:i Re1'eratul dc aprobare Si Proiectul de hotdrare.

pe domnii

cat doamna
Cotoarn sa



Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul p meriei ayizf)azA fayorabil
proiectul de hotarare.

Rapoftul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanie, administrarea
domeniului public 5i privat al ora$ului, agricultu.a gospodanie comunald, proteclia mediului Si turism din
cadrul Consiliului Local al oraiului Solca, avizeazl favorabil proiectul de hotarere.

Nefiind disculii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot gi se voteaza cu lapte voturi

.*i"!|l@FFr.

Domnul consilier Daniel-Florin Romarliuc este invitat in sala de $edintre.
Ordinea de zi fiind epuizate, domnul consilier, Daniel-Florin Romaniuc, pregedinte de $edintd,

declari inchise lucrdrile $ediflIei, multurnindu-le tutuor celor prezen i pertru participare.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

INTE DE $EDINTA,

I

Florin ROMANIUC
p. SECRETAR,
Ang€lica BAHAN
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