
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Proces verbal, 

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

 din data de 27 mai 2021 
 
 

 Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, secretar general al oraşului Solca,  face apelul nominal 
şi arată că la această şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11, domnul consilier 
Andrei-Iulian Șulschi fiind absent motivat, şedinţa este legal constituită. 
 La şedinţă participă domnul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca, domnul Daniel-
Florin Romaniuc, viceprimarul oraşului Solca, domnul Alin Alexandru Tudosă, reprezentant al Asociației 
BAFI din mun. Rădăuți, domnul Vasile Frigura din orașul Solca şi Gabriela Colţun, consilier superior în 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca,  pentru redactarea procesului verbal. 
 Având în vedere starea de alertă instituită la nivel naţional, pentru prevenirea răspândirii virusului 
COVID 19 s-au luat măsurile necesare pentru desfăşurarea în condiţii de maximă siguranţă a şedinţei 
(dezinfecţia spaţiului, dezinfecţia mâinilor, purtarea măştilor şi distanţarea socială).   
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 77 din 21 mai 2021, 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. 3777 din 21.05.2021.           
 D-nii consilieri au fost convocaţi la şedinţă cu Documentul de convocare, înregistrat sub nr. 3778 
din 21.05.2021. 
 Conform HCL Solca nr. 19 din 28.04.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2021, domnul consilier, Petru Repciuc a fost 
propus şi desemnat cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii, să conducă 
lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Petru Repciuc, 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. 77 din 21 
mai 2021, 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 21 mai 2021. 

Prezintă: Angelica Bahan, secretar general al orașului Solca 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al 

oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2021, înregistrat sub nr. 3712 din 
18.05.2021. 

Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al 

oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2020, 
înregistrat sub nr. 3267 din 22.04.2021. 

Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
4. Întrebări, interpelări. 

 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. 
 Domnul consilier Petru Repciuc, preşedinte de şedinţă, propune ca votul deschis să fie exprimat, 
prin ridicarea mâinii. 
  Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier Petru Repciuc, ca 
modalitatea de vot deschis să fie exprimată prin ridicarea mâinii și se votează cu zece voturi ,,pentru,,.  
 Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr. 77 din 21.05.2021 
este aprobată cu zece voturi ”pentru”, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 

Faţă de ordinea de zi iniţială, stabilită prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr.77 din 21 mai 
2021, d-nul primar a solicitat suplimentarea acesteia cu trei puncte, după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului – Școala Veche 
Solca (construcție și teren), situat în orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate 
publică a orașului Solca, județul Suceava,  din imobil cu destinație de unitate de învățământ în 
imobil cu destinație de ansamblu bisericesc al Parohiei Solca, înregistrat sub nr. 3579 din 12.05.2021.  
      Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca  
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”AMENAJARE TROTUARE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, înregistrat 
sub nr. 3808 din 25.05.2021.  

    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere  şi soluţionare a cererii Asociației BAFI din mun. 
Rădăuți, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 3848 din 26.05.2021. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 Supusă la vot solicitarea domnului primar pentru modificarea ordinii de zi, este aprobată cu zece  
voturi ”pentru”, 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 
cunoştință 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 Lăcrămioara Straton anunţă că nu va participa la deliberare 
şi la adoptarea proiectului de hotărâre aprobat la punctul unu suplimentar pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului – Școala Veche Solca (construcție și 
teren), situat în orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului 
Solca, județul Suceava,  din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinație de 
ansamblu bisericesc al Parohiei Solca, înregistrat sub nr. 3579 din 12.05.2021.  
 Având în vedere faptul că în sala de ședințe sunt prezenți domnii: Alin Alexandru Tudosă, 
reprezentant al Asociației BAFI și Vasile Frigura din orașul Solca, iar pe ordinea de zi a fost aprobată la 
punctul trei suplimentar: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere  şi soluţionare a cererii Asociației 
BAFI din mun. Rădăuți, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 3848 din 26.05.2021, domnul 
consilier Petru Repciuc, președinte de ședință, propune plenului consiliului local  discutarea acesteia. 
 Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului consilier Petru Repciuc, preşedinte 
de şedinţă, se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere  şi soluţionare a cererii Asociației BAFI din mun. Rădăuți, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 3848 din 26.05.2021. 
 Domnul Alin Alexandru Tudosă, reprezentant al Asociației BAFI, luând cuvântul, spune că intenția 
asociației pe care o reprezintă este de a încheia un parteneriat general de colaborare cu Primăria orașului 
Solca în domeniul: cultural, sportiv, social și de mediu, în vederea desfășurării unor acțiuni la nivel de 
comunitate, cum ar fi:  

- cu prilejul zilei de 1 iunie - Ziua Internațională a copilului să organizeze în Parcul din Centrul 
orașului, evenimentul ”Bucuria de a fi copil”, pentru care va avea nevoie de o sursă de curent 
electric;  

- înființarea unui Club Sportiv – Asociație, care să aibă ca scop promovarea mișcării și în special a 
alergării pentru sănătate, sub îndrumarea domnului Vasile Frigura; 

- reabilitarea Stadionului din orașul Solca prin găsirea unor soluții în acest sens; 
- concesionarea unei suprafețe de teren care prezintă risc de alunecare pentru amenajarea unei 

grădini/ pădure, cu scop educational și turistic pe care să se planteze diverși arbori (de la pomi 
fructiferi, la conifere și foioase). 



De asemenea, mai spune că asociația are nevoie să i se pună la dispoziție un spațiu încăpător în care 
să funcționeze ca sediu în orașul Solca  și să desfășoare activități, ateliere, educație, depozit de materiale și 
echipamente sportive, etc.       
     Domnul Daniel-Florin Romaniuc, viceprimarul orașului Solca, spune că în orașul Solca mai sunt 
două asociații: Asociația ”Club Sportiv Viitorul” Solca, cu președinte Iulian Andrei Șulschi care a înființat 
deja o echipă de fotbal de junior și Asociația Culturală Solca, cu președinte Virgiliu Straton care are ca și 
obiect de activitate organizarea și promovarea evenimentelor culturale și ar fi bine de colaborat. 
 Referitor la evenimentul din data de 1 iunie, domnul viceprimar spune că, în ceea ce privește sursa 
de curent electric, se rezolvă, însă, având în vedere că este zi liberă, îi sugerează domnului Alin Alexandru 
Tudosă să ia legătura și cu domnul director pentru a organiza împreună dacă este cazul, nu fiecare separat. 
 Domnul primar informează că pentru stadion s-a solicitat includerea în Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Complexuri Sportive” și obiectivul de investiții a 
fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului, aprobată prin Ordin M.L.P.D.A.     
 Nefiind alte discuții și având în vedere faptul că plenul consiliului local și-a exprimat acordul de 
principiu cu zece voturi ”pentru” asupra solicitării asociației, urmează ca domnul Alin Alezandru Tudosă 
să se prezinte la Primăria orașului Solca în vederea încheierii unui parteneriat de colaborare și identificării 
unui spațiu pentru sediul acesteia. 
 Domnul Alin Alexandru Tudosă, mulțumește plenului pentru înțelegere și dispunerea la colaborare, 
iar domnul Vasile Frigura invită toată lumea să alerge pentru sănătatea sa. 
 Se trece la primul punct 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 21 mai 2021. 

Domnişoara secretar general, 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 zece voturi 
"pentru", prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii.  

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 iunie 
2021, înregistrat sub nr. 3712 din 18.05.2021. 

La rugămintea domnului primar, dra secretar general prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de 
hotărâre. 

Raportul de specialitate al al compartimentului de resort 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 din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Solca avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune pe domnul consilier, Daniel-Florin 
Romaniuc să fie  preşedinte de şedinţă, în luna iunie 2021. 

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, Daniel-Florin Romaniuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna iunie 2021 şi se 
votează cu zece voturi “pentru”, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 

Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii pe anul 2020, înregistrat sub nr. 3267 din 22.04.2021. 

Dra secretar general prezintă Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre.  
Raportul de specialitate al Biroului buget contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
recomandă plenului consiliului local să-l ia în dezbatere, în vederea adoptării.  

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  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 
votează cu zece voturi ”pentru”. 

Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
propunerea schimbării destinației imobilului – Școala Veche Solca (construcție și teren), situat în 
orașul Solca, județul Suceava, strada Tomșa Vodă, proprietate publică a orașului Solca, județul 
Suceava,  din imobil cu destinație de unitate de învățământ în imobil cu destinație de ansamblu 
bisericesc al Parohiei Solca, înregistrat sub nr. 3579 din 12.05.2021.   



Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Lăcrămioara Straton părăsește sala de ședințe, 
motivat de faptul că nu poate 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. 
 Dra secretar general prezintă Referatul de aprobare, Proiectul de hotărâre, Memoriul justificativ și 
Raportul de expertiză tehnică. 
 Raportul de specialitate al Serviciului tehnic, urbanism, cadastru și amenajarea teritoriului din 
cadrul Primăriei orașului Solca, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi recomandă plenului consiliului 
local să-l ia în dezbatere, în vederea adoptării.  

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  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 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 şi se 
votează cu nouă voturi "pentru".  

Doamna consilier Lăcrămioara Straton este invitată în sala de şedinţe.  
Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE 
TROTUARE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, înregistrat sub nr. 3808 din 
25.05.2021. 

Dra secretar general prezintă Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre.  
Raportul de specialitate al Biroului buget contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
recomandă plenului consiliului local să-l ia în dezbatere, în vederea adoptării.  

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  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Radu Constantin Țehanciuc spune că ar trebui de extins și rețeaua de apă și 
canalizare. 

Domnul viceprimar spune că atâta timp cât domnul Catargiu este director la ACET SA - Agenția 
Solca, care nu are nici un interes să aibă consumatori noi, nu se va putea extinde rețeaua de apă, 
exemplificând extinderea rețelei pe strada Cuza Vodă, și precizează faptul că de la conducerea ACET 
Suceava s-au gasit soluții de a se încheia convenții de plată cu consumatorii, însă domnul director Catargiu 
s-a împotrivit. 

Nefiind alte discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 
votează cu zece voturi ”pentru”. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Petru Repciuc, 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,      SECRETAR GENERAL, 
                         Petru Repciuc                         Angelica BAHAN 


