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 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 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. 141 din 19 iunie 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. 3730 din 19.06.2019.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3732 din 19.06.2019. 
 Conform HCL Solca nr. 29/30.05.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2019, domnul consilier Gheorghe 
Ghinghiloschi a fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, 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.141 din 19 
iunie 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 ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 30 mai  2019.   
     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 iulie 2019.  
    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local al oraşului Solca, pentru 
organizarea evenimentului "Zilele oraşului Solca", de către Primăria oraşului Solca.  
    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 4. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită modificarea acesteia, astfel: cu 
retragerea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la 
bugetul local al oraşului Solca, pentru organizarea evenimentului "Zilele oraşului Solca", de către 
Primăria oraşului Solca", motivat de avertizările meterorologice de Coduri Galbene şi Portocalii şi 
suplimentarea cu un punct, după cum urmează:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare strada Splaiul Independenţei din oraşul Solca, judeţul Suceava”, motivat de faptul 
că Proiectul tehnic a fost finalizat, iar în iulie ar vrea să înceapă lucrările.  
 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 ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 30 mai  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 "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 iulie  2019. 
 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, Petru-Pavel Marulă să fie preşedinte de şedinţă, în luna iulie 
2019. 
 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, Petru-Pavel Marulă să fie preşedinte de şedinţă, în luna iulie 2019 şi se 
votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Splaiul Independenţei 
din oraşul Solca, judeţul Suceava”. 
 Dra Angelica Bahan prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului local avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei întreabă de unde până unde se reabilitează, având în vedere că 
strada Splaiul Independenţei este mult mai mare. 
 Domnul primar spune că se vor reabilita 405 m din strada Republicii, până la piaţă, inclusiv şi 
piaţa.   
 Domnul viceprimar spune că, fiind vorba de fonduri proprii, ar trebui de avut grijă şi de urmărit 
lucrările, întrucât valoarea e cam mare, iar din punctul lui de vedere, tinând cont de faptul ca sunt porţiuni 
de asfalt, va fi doar un strat de asfalt. 
 Domnul primar, informează că toată strada va fi decopertată, în dreptul clădirii unde a funcţionat 
SC MOPAN se va pune umplutură pentru a se ajunge la acelaţi nivel şi se va pune trei straturi de asfalt şi 
deasemenea, se vor face şi rigole pentru a dirija apa să nu intre la piaţă. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că ea personal nu va fi împotrivă la ceea ce se doreşte să 
se facă, întrucât oamenii îşi fac case, garduri, iar obligaţia administraţiei publice locale este să facă 
drumurile.     
 Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu unanimitate de voturi  
"pentru". 
 Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 În considerarea dispoziţiilor OG nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, dra 
secretar informează plenul că începând cu data de 01.07.2019, domnul viceprimar se află în concediu de 
odihnă, conform solicitării, înregistrate la Primăria oraşului Solca sub nr. 3803/24.06.2019. 
  Domnul viceprimar luând cuvântul spune că în şedinţa trecută a consiliului local a promis că în 
următoarea şedinţă va prezenta o informare cu încasările de la piaţă, iar acestea se prezintă astfel: 



 - în anul 2016 s-au încasat 1750 lei 
 - în anul 2017 s-au încasat 1400 lei 
 - în anul 2018 s-au încasat 1220 lei 
 - în anul 2019: în luna ianuarie s-au încasat 100 lei, în luna februarie s-au încasat 302 lei, în luna 
aprilie s-au încasat 203 lei şi în în luna iunie s-au încasat 304 lei. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan se arată nemulţumit de situaţia încasărilor, menţionând că pe 
vremea cât a fost viceprimar se încasa într-o lună cât s-a încasat într-un an de când nu mai este 
viceprimar.   
 Domnul viceprimar spune că în biroul buget contabilitate sunt multe fete, care ar putea, prin 
rotaţie, să meagă o oră duminica la piaţă, să încaseze taxa, şi astfel s-ar evita toate suspiciunile. 
 Domnul primar spune că este de acord cu propunerea domnului viceprimar. 
 Dra secretar prezintă plenului adresa Instituţiei Prefetului - Judeţul Suceava nr. 
24354/2018/10/1/23.05.2019, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 3435/30.05.2019, prin care 
comunică faptul că în urma exercitării controlului de legalitate asupra: HCL Solca nr. 66/29.11.2018 
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, a apreciat că aceasta 
este nelegală şi s-a formulat acţiune în contencios administrativ la Tribunalul  Suceava, solicitând 
anularea acesteia, precum şi acţiunea comunicată de către Tribunalul Suceava.  Totodată, întreabă plenul 
care este poziţia faţă de cele prezentate. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, preşedinte de şedinţă, propune depunerea întâmpinării, 
în sensul respingerii acţiunii formulate, iar aceasta, precum şi alte acte procedurale în cauză, să fie 
semnate de către preşedinţele de şedinţă, desemnat prin HCL Solca în luna respectivă şi de către dra 
secretar Angelica Bahan.   
 Nefiind obiecţii faţă de propunerea domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi şi ordinea  de zi 
fiind epuizată, domnul consilier, Gheorghe Ghinghiloschi,  preşedinte de şedinţă, declară  închise lucrările 
şedinţei, mulţumindu-le tuturor celor prezenţi pentru participare. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETAR, 
  Gheorghe GHINGHILOSCHI                                          Angelica BAHAN 
 


