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Sedinfei extraordinare - de indatd a Consiliului Local al oralului Solca,
din data de 30 octombrie 2020, ora 10,00

Pentu inceput, domnigoara Angelica Bahan, consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al

primarului ora;ului Solca, cu atributii delegate de secretar general a1 oragului Solca, face apelul nominal 5i

arata ci la aceasti $edinF parlicipa un numar de I0 consllieri locali din totalul de 1 l, doamna consilier Maria

Malinescu, fiind absentA motivat, plecatA din localitate pentrrL rezolvarea unor probleme in interes de serviciu,

ledinla este legal constituitA.
La $edinfd participA domnul Cornel-Trilan Jehanirrc, primarul ora;ului Solca Si Gabriela Col[un,

consilier superior in cadrul apaiatului de specialitate al primarului oraSului Solca, pentru redactarea

procesuluiverbal.
Avand in vedere starea de alefia instituitd la nivel na1ional, pentrlr prevenirea rdspdndirii virusului

COVID 19 s-au luat masurile necesare pentrlr desli$urarca in condilii de maxirna sigurantd a fedinlei
(dezintcclia spaliului, dezinfeclia mainilor, purtarea na$tilor li distanlarea sociali).

in continuare, dr'a Angelica Bahan lace cunoscut celor prezenJi, Ordinul Prelectului Jude$lui Suceava

n.793127.10.202A pdvind constatarca indeplinirii condiriilor legale de constituire a Consiliului Local al

oraqului Solca, judelul Suceava, inregistrat Ia Primaria oralului Solca sub nr. 5786/27.10 2020 $i faplul cd

aceastd $edin!6 extraordinare - de indatd a lost convocatd prjn Dispozilia primarului oralului Solca nr. 176 din

28 octombrie 2020, Dispozilie ce a fost adusi Ia cuno;tinla cetdtenilor prin afisare pe panoul de afi$aj al

Primdriei ora;ului Solca, incheindu-sc in acesl sens un Proces verbal de afi$are inregistrat sub nr. 4982 ditl
28.10.2020.

D-nii consilieri au fost convocali la $edin!6 cu Documentul de convocare, inregistrat sub

nr.5862/28.10.2020.
D-nu1 prin:rar, luand cuventul, dd citire Dispoziliei de convocare a Consiliului Local nr. 176 din 28

octombrie 2020, care conline urmetorul proiect al ordinii de zi:
l, Proiccl de hotIrare privind alegerca pre$edintelui de $edin(A a Consiliului Local al oragului

Solca, judetul Suceava, pentnt ledintcle extraordinare ' de indatl, din data de 30 octombrie 2020,

inregislral sub nr.58J4 din 28.10.2020.
Initiator: Cornel-Trilhn JEHANIUC, primarul oragului Solca

2. Proicct de hotirere privind aprobarea numirului, denumirii qi a componen{ei comisiilor de

specialitntc pe domenii de acfivitate ale Consiliului local al ora$ului Solca, iudelul Suceava, inregistrat
sub nr.5843 din 28.10.2020.

Iniliator: Cornel-Trifan TEHANIUC, primarul oragului Solca

Dra secretar Angelioa Bahan informeazi plenul ca, pand la revizuirea Reglrlamentului de organizare ;i
1'unctionare a Consiliului local. contbrm art. 632 din OUC r. 5712019 privind Codul administrativ, trebuie
precizatd modalitarea dc vot. Totodatd, arati ce poftivit pre\ eded]or afi. 139 alin (5) din acelaii act normativ,
votul deschis se exprima prin oricare din urmetoarele modaiitaili:

a) prin ridicarea mAinii;
b) prin apel nominal, el'ectuat de pre$edintcle de sedinld;
c) electronic, nefiind cazul pentru consiliul local a1 oralului Solca, li solicitd propune din parlea plenului

privind modalitatea de vot.
Domnul consiliet Chcorghe Ghinghiloschi propune oa votul deschis sa Ue exprimat. prin ridicarea

mAinii.
Nefiind alte propuneri. se supunc la vot proplrncrea domnului consllier Cheorghc Ghinghiloschi, ca

modalitatea de vot deschis sd fie exprimatii prin ridicarea mAinii ;i se voteazi cu zece voturi ,,pentu,,.
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Y Sunusd lc \ot ordinea de zi, contbrm Dispoziliei primarului ora$ului Solca nr. 176 din 28.10.2020 este

aprobatA cu zece voturi "pentru', prin vot deschis, expiimat prin ridicarea miinii.
Se trece la primul punct inscrls pe ordinea de zi: Proiect de hotirAre privind alegerea prefedintelui de

fedinfi a Consi,iului Local al ora$ului Solca, judeful Suceava, pentnr i€dintele extraordinare - deindatE, din data
de 30 octombrie 2020, inregistrrt sub nr. 583,1 din 28.10.2020.

La rugamintca domnului primar, domni5oara secret.u general, prezintd Referatul de aprobare al
iril irorr lu. ). Pro eclul de hor;r;rc.

Tolodata solicitd propuneri din parlea plenului pentru alegerea pretedintelui de $edin!i, la iedinlele
extraordinare-de indatd din data de 30 octombrie 2020.

Domnul consilier Petru Cotoard propune pe domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi.
Nefiind alte propuneri) se supune Ia vot propunerea dornului consilier Petru Cotoari ca domnul

consilier Gheorghe Ghinghiloschi sa ie pre$edirrte de $edinli ir datd de 30 octombrie 2020 !i se voteazd cu
zece voturi "pentru r, pdn vot deschis, explimat prin ridicarea mainii.

D-nul consilier, Gheorghe Ghinghiloschi, luendu-5i locul la prezidiul luc(drilor fedinlei. mullume$te d-
nilor consllieri pentru increderea acordata. se angajeaza sA conduca lucrhrile $edinlei cu respectarea intocmai a

Regulamentului propriu de organizare $i i'unctionare $i propune uecerea la punctul doi aprobat pe ordinca de
zi: Proiect de hotirerc privind aprobarea numirului, denumirii ii a componen{ei comisiikrr de specialitate pe
domenii de rctivitate ale Consiliului locrl al orafului Solca, judetul Suceav., inregistrat sub nr.5843 din
28.10.2020.

Dra secretar general prezinte releratul de aprobare a1 iniliatorului, proiectul de hot,rere $i rapofiul de
specialitate.

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, preiedinte de $edinF thce urmatoarele propuneri:
- in cadrul Comisiei pentlu programe de dezvoltare economico-sociali, buget, finante,

admi istrarea domeniului public $i privat al ora$ului! agriculturi, gospoddrie comunald, protcctia
mediului $i turism, cu un numlr de 5 consilieri locali, proplLne sA f'aci parte: domnul consilier Daniel -
Florin Romaniuc, domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi. domnul consilier Petru Cotoard, doamna
consilier Licrimioara Straton iii domnul consilier Andrei-Iuliin $ulschi;

- in cadrul Comisiei pentru invitimant! slndtatc ai familie, munci qi protectie sociali, actiyitifi
social-culturale, culte, protectic copii! cu un numdr de 3 consilieri Iocali, propune sd lac6 parte: doamna
consilier Doina Covaliu, domnul consilier Petru Repciuc Ai domnul consilier Gheorghe Coturbaf:

- il cadrul Comisiei pentru administrafia publicl locali. juridici 9i de disciplini, apirarea ordinii
qi lini;tii publice, a drepturilor cetitenilor, cu un numir de 3 consilieri locali, propune sd faca paftc:
domnul consilier Radu-Constantin Tehanciuc, domnul consilicr Alexandru-Liviu Ciuc $i doamna
consilier Maria Nlalinescu.

Totodaie intreabd dace mai sunt !i alte propuneri.
Nefiind alte propuneri din partea plenului consiliului loca1, se supun la vot propunerile domnului

consilier Gheorghe Chinghiloschi, prepedinte de $edin15 li se votcazd cu zece voturi 'pentru'.
Dra secretar, informeaz[ plenul cdin conformitate cu prevederile an. 126 alin (1) din OUG nr.57/2019

privind Codul administrativ, cu modillcdrile ti completArilc ulterioare. Comisiilc de specialitate iii aleg din
randul majoritifii absolute a consilierilor locali ce o compun, cale un pretcdinte Si cate un secretar.

Ordinea de zi fiind epuizatd, domnul consilier, Cheorghe Chinghiloschi, pregedjnte de;edinF, declard
inchise lucrdrile qedinqei. nrullumindu-le tuturor cclor prezenli pentru paticipare.

Drcpt pentru care arn illcheiat prezentulproces verbal.

p. SECRETAR CENERAL,
Anpcli,;a BAHAN
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PRE$EDINTtr DE $trDINTA,
Gheorghe GHINGHILOSCHI
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