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Proces verbal.
Incheiat cu prilejul desfdguririi

gedinfei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca,
din data de 29 noiembrie 2019

Pentru inceput, domniioara Angelica Bahan, consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraqului Solca, cu atribulii delegate de sectetar al oraqului Solca, face apelul nominal $i aratA
oe la aceastd $edinie participd un numtu de 11 consilieri locali din totalul de . $edinla fiind tegal
constitu ite.

La $edin(d pafiicipe domnul Comel-Trifan Tehaniuc, primarul ora$ului Solca, domnul Valerul
Taranu Hofndr, viceprimarul oraqului Solca Solca qi Gabriela Collun, corcilier superior in cadrui
aparatului de specialitate alprimarului oragului So1ca, pentu redactarea procesului verbal.

In continuare, se face cunoscut celor prezenli, cd aceasa ledinF ordinar5 a fost convocatA prin
Dispozilia primarului oragului Solca nr. 248 din 22 noiembrie 2019, Dispozilie ce a fost adusi la
cuno$tinla cetelenilor p'in allgare pe panoul de afi$aj al Primdriei ora$ului Solca, incheindu-se in acest
sens un Proces verbal de afitarc inregistat subnt.6577 din22.11.2019.

D-nii consilieri-au lbst convocali la Sedinld cu Documentul de convocare, inregistrat sub nl.651g
dir 22.11 .2019 .

Conform HCL Solca nr. 55/31.10.2019 privind alegerea pre$edirtelui de Sedinle a Consiliului
Local al oragu|.ri Solca, judegul Sllceav4 pentru luna noiembrie 2019, domnul consilier, viceprimar
Valerul Tiranu-Hofufu a fost propus ti desemnat cu unanimitate de voturi, p n vot deschis, exprimit prin
ridicarea mdinii, str conduci luqtuile ;edinIei.

D-nul consilier, viceprimar Valerul Teralu-Hofner, luandu-Si locul la prezidiul lucrArilor gedinlei,
mullumeqte d-nilor consilieri pentru increderea acordatd, se aalgaieazl, sd corduce lucrtuile $edintei cu
respectarea intocmai a Regulamentului propriu de organizare $i funclionare, ti inviti pe d-nul primar sa
prezirte prciectul ordinii de zi.

D-nul primar, Iuend cuvantul, de citire Dispoziliei de convocare a Consiliului Local nr.24g dh 22
noiembrie 2019, care conline urmebrulproiect al ordinii de zi:

1. Prezentarea !i supunerea spre dezbatere Si aprobare a procesului verbal incheiat cu
prilejul desfi$uririi iedintei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 3l octomtlrie
2019.

Prezinti: Angelica BAHAN, secretar al oralului Solca
2. Proiect de hotirare privind alegerea pre$edintelui de $edirli a Consiliului local al orarului

Solca, judejul Suceava, pentru luna decembrie 2019.
Initiator: Cornel-Trifan JEIIANIUC, primarul oragului Solca

3, Proiect de hotirare privind alocarea unei sume de la bugetul local al oralului Solca,
pentru organizarea evenimentului "Criciun Ia Solca',, de citre Primiria ora$ului Solca.

^ Initiaror: Cornel-Trifan JEHANIUC, primarul oraqului Sotca
4. IntrebAri, interpel5ri,
Dra secretar Angelica Bahan informeazi plenul ci, pand la reyizuirea regulamentului de

organizare !i lunctionare a Consiliului local, conform rrt.632 din OUG nr.5712019 privind Codul
administratiy, trebuie precizaiS modalitatea de yot, Totodate, arati cI potrivit prevederilor art.
139 alin (5) din acelafi act normativ, yotul deschis se exprima prin oricare din urmltoarele
modalit6!i:
a) prin ridicarea meinii:
b) prin apel nominal, efectuat de preQedintele de tedinF;
c) electronic, nefiind cazul pentru consiliul local al oraQului Solca, $i soliciti propuneri alin partea
plenului privind modalitatea de vot,
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Doamna consilier Maria Apetroaiei propune ca votul deschis si fie exprimat, ca $i peni
acum, prin ridicarea meinii.

Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei consilier Maria Apetroaiei, ca
modalitatea de yot deschis se fie exprimati prin ridicarea mainii fi se voteazi cu unanimitate de
voturi,,pentru,,.

Supusi la vot ordinea de zi, conlbm Dispoziiiei primarului oraqului Solca nr. 248/22.11.2019 este
apmbate cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mainii.

FaF de ordinea de zi inigialh, stabilitd prin Dispozllia primaruiui oragului Solca nr.248 din 22
noiembrie 2019, d-nul pdmar a solicitat suplimentarca acesteia cu patru puncte, dupd cum urmeazd:

1. Proiect de hodrare privind rectificarea bugetului local al ora$ului Solca $i at activititilor
finanlste din venituri proprii Si subventii, pe anul2019.

Initiator: Cornel-Trifan TEHANIUC, primarul oraiului Solca
2. Prezenlarea Si supuneres spre dezbatere qi solu(ionare a cererii Asociatiei Taroki$tilor din

judetul Suceava, Clubul de Tarok Solca, cu sediul in oraqul Solca, judeful Suceava, strada
Republicii, nr. 39, inregistrati la Primiria ora;ului Solca sub nr. 6353 din 14.11.2019.

Prezintd: Angelica BAHAN, secretar al ora|ului Solca
3. Prezentarea ti supunerea spre dezbatere $i solutionare a cererii domnului $uiu Ioan din

ora$ul Solca, strada Tomga Vodi, nr, 18, inregistratl la Primdria ora$ului Solca sub nr.5959 din
28.10.2019.

Prezinti: Angelica BAIIAI\1, secretar al oraqului Solca
4. Prezentarea !i suputrerea spre dezbatere gi solujionare a Adresei Inspectoratului $colar

Judetean Suceava nr. 11517/19.11.2019, inregistrati la Primiria oraqului Solca sub nr,6479 din
20.lt.2019.

Prezinti: Angelica BAHAN, secretar al ora$ului Solca
Supusd Ia vot solicitarea domnului primar pentru modiUcarea ordinii de zi, este aprobati cu

unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin dicarea mainii, fiind astfel respectate lrocedurile
previzute ia art. 135 alin (8) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ Si Ia art. 7 alin (13) din
Legea n-r. 5212003 privind tansparenla decizionald ln administralia publice, republicatd.

inainte de a se trece la primul putct lnscris pe ordinia'de zi, dra Angelica Bahan aduce la
cuno$tind celor prezenli, faptul ce, in cazui in care existA situalii de conflicte de interese sau
incompatibilit5li, legat de proiectele de hotirare ce urmeazi a fi prezentate, consilierul local 

.in 
cauze nu

poate lu^a parte la deliberare $i la adoptarea acestola, potdvit prevederilor legale.
In conformitate cu prevederile art.228 alin (1) lit.d), alin (2) ii alin (3) din OUG nr. 5712019

privind Codul administativ, doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe Coturba$,
domnul consilier Petru Repciuc qi domnul consilier Daniel Fiorin Romaniuc, anunld cA nu vor participa la
deliberare qi 1a adoptarea hottuerii inscrisa la punctul trei pe ordinea de zi, conform dispoziliei primamlui
omlului Solca nr. 248122.11.2019, Proiect de hotArAre privind alocarea unei sume de Ia bugetul local al
ora;ului Solca, pentru organizarea evenimentului ',Crdciun la Solca,,, de cdtle primdria ora$ului Solca,
respectiv, a hoterarii aprobatd la primul punct suplimentar pe ordinea de zi, proiect de hotAd.e p vind
rectilicarea bugetului local al ora$ului solca $i al activitalilor finanlate din venituri proprii qi subvenlii, pe
anul2019.

Se tlece la primul punct inscris pe otdinea de zi: prezentarea,i suputrerea spre dezbatere !i
aprobare a Procesului vertal incheiat cu prilejul desfi$urdrii tedintei ordinare a consiliului Local
al orr$ului Solca din data de 31 octombrie 2019.

Domni$oara Angelica Bahan, Iuand cuvAntul, propune supunerea la vot, spre aprobare, a
procesului verbal, intrucat materialul a fost pus la dispozilie in $edinlele de comisii, qi cu sigLrrinla acesta
a fost insuqit, intrebAnd totodat5 daci sunt modificiri, completlri.

Nefiind discujii referitoare la ptocesul verbal intocmit. se
unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mainii.

Se trece ia punctul doi inscris pe ordinea de zi: proiecl
p.e$edintelui de Sedinl, a Consiliului local al oragului Solca,
decembrie 2019.

La rugimintea domnului pdma(, dra Angelica Bahan prezintd Referatul de aprobarc gi proiectul
de hotdrarc.

supune la vot gi se aprobe cu

d9 hotirere privind alegerea
judeful Suceava, pentru luna



Raportul de specialitate al compatimentului de resort din cadrul primiriei ayizeazd fdyofibil
pmiectul de hottuare.

Rapoftrl Comisiej pentu adminishalie publica locald, juridici 9i de disciplini, aptuarca ordinii
publice, a drepturilor ceteFnilor, amenajarea teritoriului Fi urbanism avizeazd favorabil proiectul de
hotdrerc Si propune pe doamna consilier, Maria Apetroaiei se fie pre$edinte de $edinF, in luna decembrie
2019.

Nefiind alte propuneri, se supune la vot propr.merea Comisiei pentru administr4ie publica locala,
juridice $i de disciplin5, aplrarea ordinii publice, a dreptu lor cet6tenilor, amenajarea teritoriului $i
urbanism ca doamna consilier, Maria Apetoaiei si fie preSedinte de $edin1e, in luna decemb e 2019 $i se

voteaza cu unanimitate de voturi "pentru", prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mdinii.
Se trece la punctul trei inscris pe ordinea de zi; Proiect de hotirare priyind alocarea unei sume

de la bugetul local al oraSuhi Solca, pentru organizarea eyenimentului "Criciun la Solca,', de citre
Primiria oralului Solca.

Inainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe
Coturba$, domnul consilier Petru Repciuc ti domnul consilier Daniel Ilorin Romaniuc, pixesesc sala de
qedinle, motivat de faptul c[ l1u pot lua parte la deliberare qi la adoptarea hotfuarii, in conformitate cu
prevederile a11. 228 alin (I) Iit.d) din OUG rr. 5712019 privind Codul administrativ.

Dra Angelica Bahan prezinG Referatul de aprobare $i Proiectul de hotirare.
Raportul de specialitate al compafiimentului de resofi dir cadrul prima.iei ayizeaz| fayorabil

proiectui de hotarare.
Rapo(ul Comisiei pentru invAlimant, sanatate $i familie, muncd $i proteclie socialA, activitati

social-culturale, culte, proteclie copii din cadrul Consiliului local al ora$ului Solca, avizeazd favorabil
proiectul de hottuare. ,

Raportul Comisiei pertru programe de dezvoitare economico-sociala, buget, finan(e, administrarea
domeniului public ai pdvat al ora$ului, agricultud gospoddrie comunald, proteclia mediului $i turism din
cadrul Consiliului Local al oragului Solca, avizeazd favorabil proiectul de hotdrare.

Nefiind disculii pe marginea materiaielor prezentate! se supune la vot li se voteMe cu lapte voturi
"pentm", prin vot deschis, exprimat prin ridicarea m6inii.

Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotirare privind
rectificarea bugetului local al ora$ului Solca {i al activitifilor finantate din venituri proprii $i
subverliir pe anul 2019.

Dra Angelica Bahan prezinte RefeBtul de aprobare ti Proiectul de hotfuare.
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrui primdriei avizeMA favorabil

proiectul de hoterare.
Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanle, administrarea

domeniului public $i privat al ora$ului, agriculturi gospodirie comunali, proteclia mediului $i turism din
cadrul Consiliului Local al ora$uiui Solca, avizeMA favorabil proiectul de hotedre.

Neflind discLrtii pe marginea materialelor prezentate se supLme la vot Proiectul de hot5rere !i se
voteMd, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea meinii, cu $apte voturi "pentru".

Doamna consilier Elena Repciuc $i domnii consilierit Cheotghe Coturba$, Pehu Repciuc $i
Daniel- Florin Romaniuc sunt invitali in sala de $edin[e.

Se trece ia punotul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea $i supunerea spre
dezbatere $i solutionare a cererii Asocialiei Tarokiqtilor din judetul Suceava, Clubul de Tarok
Solca, cu sediul in oraqul Solca, judelul Suceava, strada Republicii, nr. 39, inregistrati la Primiria
oraqului Solca sub nr.6353 din 14,11.2019.

Domnigoara secretar prezinta cererea Asociatiei Tarokittilor din judelul Suceava, Clubul de Tarok
Solca, p n care menlioneaze ce in gedinla o(dinard a Consiliului local Solca din data de 22 iulie 2019 nu a
fost supusS spre dezbatere ti propulerea clubului de a el'ectua repamtiile in regie proprie, iar
contravaloarea acestora sd fie scezutd din cortravaloarea chiriei $i cheltuielilor aferente urmatoarei
pe oade !i comunici btodata cd asocialia nu este de acord cu rezilierea contactului de inchiriere Si vor
menqine inchiriereapdne ce se va aproba vanzarea.

Dra Angelica Bahan spune cE pentrri a efectua reparatii ln regie proprie, conform solicitarii, nu
este cadrul legal rapofiat la sciderea contravalorii chiriei.



Domnul viceprimar spune cr neliind cad.u regar pentru reparalii in regie proprie qi consiliul local
nefiind de acord cu vanzare4 este de perere cd ar trebui din bugetul primarlei si si dea mecar cu un vz.,.

Domnul pdmar spune cd din discutiile arute cu dornnul Vasilovici nu dore;te doar var, ci $i
ccoperip. parcnet ;. altele.

Doamna consilier Elena Repciuc este de perere c6 dacl primtuia face investilii in repara{ii, sa fie
locuinld socialA.

Domnul consilier Ghcorghe Bahan spune ce ar hebui de ffcut o vizitd, intrucet din cate a auzit.
clubulnu mai desfEgoard activitdfi, cd ar fi inchiriar unei lamilii din BucueSti.

Incheie afirmand cA pentru acel imobil, nu trebuia sA se prelungeasce contractul de inchiriere.
Domnul viceprimar propune ca la aprobarea bugetului pentru anul viitor, se se prevad5 o sumd

pentru reparalii minime.
Plenul consiliului local este de acord cu propunerea domnului viceprimar ca, la aprobarea

bLgerrlui pentrll a rul \ i:r,rr. .a sc pre\ dda o sutna pentru r(parali; la acel imob,l.
Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinga de zi: prezentarea !i supuncrea spre

dezbatere $i solutionrre a cererii domnului $uiu Ioan din ora5ul Solca, strada Tomga Vodi, or. 18,
inregistrati la Primiria oraqului Solca sub nr. 5959 din 28.10.2019.

Dra Angelica Bahan prezinfi cererea domnului $uiu Ioan, prin ca.e solicita cumpdrarea unei
suprafele de aproximativ 40 ari tereq situat in spatele fostei fabrici de bere.

Domnul viceprimar informeaze plenul ce terenul esre pe statul Romdn, are identificare cadashall
ti a mai lost scos la venzare, cu mai mulli ani in urmd, insl nu s-a mai vandut.

Supusa la vot solicitarea domnului $uiu Ioan. prime;te acord de principiu, cu unanimitate de
voturi "penlru'.

Se trece la punctol patru aprobat suplimentar pe ordinea de zi: prezentarea qi supunerea spre
dezbatere ;i solulionare a Adresei rnspectoratului $colar Judetean suceava nr. 11517/19.11.20i9,
inregistrati la Primiria oraliului Solca sub nr.64j9 dir, 20.ll.20lg-

Dm Angelica Bahan prezinta Adresa rnspectoraturui $corar Jude.tean Suceava, prin care solicitd
propuneri privind organizarea-/ reorganizarea relelei $colare pentu anul $colar 2020 _ 2021.

Domnulpdmar informeaze plenul cd la $coala Racova se va monta un container sanitar. racordat
Ia api 5. canal. care deja esre acl.izigionar.

_ Nefiind propuneri din partea pienului de modiUcare a relelei Scolare pentiu anul 2O2O _ 2021, fal6
de anul ;co1ar 2019 - 2020, se trece la ultimul punct inscris pe ordinea de zi: intrebiri, interpeliri,

Domnul primar invita plenul consiliului local, duminicd, 1 Decembde 2019. ora 12.30. in parcul
din centrul oragului, pentru a lua parte la manifestarea organizatd de pdmeria oratului So1ca. cu prilejul
Zilei Nalinale a Rominiei.

Nefiind alte discurii $i ordinea de zi flind epuizafi, domnul consilier, viceprimar, Valerul Teranu
Flofnar, preqedinte de $.dinF, declari inchise lucrarile tedintei, mulquminduJe tuturor celor piezenli
pentru participare.

Drept penhu care am incheiat prezentui proces verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINT-[,
Valerut T;,RANU-HOFNAR

p. SECRETA&
Angelica BAHAN


