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Proces verbal, 

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

 din data de 29 ianuarie 2021 
 
 
 

 Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, secretar general 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 Daniel-Florin 
Romaniuc, viceprimarul oraşului 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. 10 din 22 ianuarie 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. 579 din 22.01.2021.           
 D-nii consilieri au fost convocaţi la şedinţă cu Documentul de convocare, înregistrat sub nr.580 din 
22.01.2021. 
 Conform HCL Solca nr. 70 din 29.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie 2021, domnul consilier, Gheorghe Coturbaş a 
fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii, să conducă 
lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Gheorghe Coturbaş, 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. 10 din 22 
ianuarie 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 ordinare a  Consiliului Local al oraşului Solca din data de 29 decembrie 2020. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului 
Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2021, înregistrat sub nr. 499 din 21.01.2021. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi 
efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2021, înregistrat sub nr. 
7482 din 31.12.2020. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2021, pentru 
persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii 
integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a 
susţinătorilor legali ai acestora, înregistrat sub nr. 7486 din 31.12.2020 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 



 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului oraşului Solca, 
județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava  
să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  
Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, 
Președintele Asociației,  în numele și pe seama UAT oraşul Solca, județul Suceava, Actul Adițional la 
Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava,  înregistrat sub nr. 397 din 19.01.2021. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 6. 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 Gheorghe Coturbaş, preşedinte de şedinţă, propune ca votul deschis să fie exprimat, 
prin ridicarea mâinii. 
  Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier Gheorghe Coturbaş, ca 
modalitatea de vot deschis să fie exprimată prin ridicarea mâinii și se votează cu unanimitate de voturi 
,,pentru,,.  
 Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr. 10 din 22.01.2021 este 
aprobată cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 
 Faţă de ordinea de zi iniţială, stabilită prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr.10 din 22 ianuarie 
2021, d-nul primar a solicitat suplimentarea acesteia cu patru puncte, după cum urmează:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a cotei corespunzătoare pierderilor de 
apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul UAT 
Solca,  județul Suceava, înregistrat sub nr. 583 din 22.01.2021.  
      Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca  
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a 
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
în Judeţul Suceava, acordarea mandatului reprezentantului oraşului Solca, județul Suceava, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să voteze 
pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei,  precum și împuternicirea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea 
Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama 
orașului Solca, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr. 608 din 25.01.2021. 

    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Solca 
şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii din anul 2020 în bugetul local al oraşului 
Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021, înregistrat sub nr. 708 
din 28.01.2021. 

    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere  şi soluţionare a cererii doamnei Bida Cristina 
Andreea, domiciliată în oraşul Solca, strada Republicii, nr. 39, înregistrată la Primăria oraşului Solca 
sub nr. 513 din 21.01.2021. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 Supusă la vot solicitarea domnului primar pentru modificarea ordinii de zi, este aprobată cu 
unanimitate de voturi, 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 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. 
 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 şi domnul consilier Andrei Iulian Şulschi anunţă 
că nu vor participa la deliberare şi la adoptarea hotărârii aprobată la punctul trei suplimentar pe ordinea de zi: 
Proiect de privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii din anul 2020 în bugetul local al oraşului Solca şi al 
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021, înregistrat sub nr. 708 din 
28.01.2021, domnul consilier Liviu Alexandru Ciuc anunţă că nu va participa de deliberarea şi la adoptarea 
hotărârii aprobată la punctul 1 suplimentar pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru 
anul 2019 a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de 
alimentare cu apă și de canalizare din cadrul UAT Solca,  județul Suceava, înregistrat sub nr. 583 din 
22.01.2021, iar domnul consilier Gheorghe Coturbaş, domnul consilier Petru Repciuc şi domnul, consilier 
Andrei Iulian Şulschi, anunţă că nu vor participa la deliberare şi la adoptarea hotărârii aprobată la punctul 
patru pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 
2021, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de 
acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului 
şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, înregistrat sub nr. 7486 din 31.12.2020. 
 Totodată, în conformitate cu prevederile art. 140 alin (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a înlătura starea de incompatibilitate şi 
conflictul de interese, domnul consilier Gheorghe Coturbaş, consilier local şi preşedinte de şedinţă, anunţă că 
refuză semnarea HCL Solca privind aprobarea costului lunar de întreţinere, pentru anul 2021, pentru 
persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii 
integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a 
susţinătorilor legali ai acestora, înregistrat sub nr. 7486 din 31.12.2020. 
 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 29 decembrie 2020. 
 Domnişoara  secretar general, 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", 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 februarie 2021, înregistrat 
sub nr. 499 din 21.01.2021. 
 La rugămintea domnului primar, dra seretar general prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de 
hotărâre. 

Raportul de specialitate 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 doamna consilier, Doina Covaliu să fie  
preşedinte de şedinţă, în luna februarie 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 doamna consilier, Doina Covaliu să fie preşedinte de şedinţă, în luna februarie 2021 şi se votează cu 
unanimitate de voturi “pentru”, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii.  
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul 
Solca, pentru anul 2021, înregistrat sub nr. 7482 din 31.12.2020. 



 Dra secretar general prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre. 
 Raportul de specialitate al domnului Daniel-Florin Romaniuc, viceprimarul 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 discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se 
votează cu unanimitate de voturi.  
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre  privind aprobarea costului 
lunar de întreţinere, pentru anul 2021, pentru persoanele vârstnice din  Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere 
datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora, înregistrat sub nr. 7486 
din 31.12.2020 
 Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Gheorghe Coturbaş, domnul consilier Petru 
Repciuc şi domnul consilier Andrei Iulian Şulschi, părăsesc sala de şedinţe motivat de faptul că nu pot 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. 
 Având în vedere că domnul consilier Gheorghe Coturbaş, preşedinte de şedinţă a anunţat că, în 
conformitate cu prevederile art. 140 alin (2) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru a înlătura starea de incompatibilitate şi conflictul de interese, 
refuză semnarea hotărârii, dra secretar general solicită plenului consiliului local să desemneze trei consilieri 
care să semneze hotărârea. 
 Domnul consilier Petru Cotoară propune pe doamna consilier Doina Covaliu. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune pe domnul consilier Radu-Constantin Ţehanciuc. 
 Doamna consilier Maria Malinescu propune pe doamna consilier Lăcrămioara Straton. 
 Nefiind alte propuneri, se supun la vot propunerile efectuate ca, doamna consilier Doina Covaliu, 
domnul consilier Radu-Constantin Ţehanciuc şi doamna consilier Lăcrămioara Straton să semneze hotărârea şi 
se votează cu opt voturi "pentru".  
 Dra secretar general prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre. 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

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 discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat şi se 
votează cu opt voturi "pentru".  
 Domnii consilieri: Gheorghe Coturbaş, Petru Repciuc şi Andrei Iulian Şulschi sunt invitaţi în sala de 
şedinţe. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului 
special reprezentantului oraşului Solca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene 
pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, 
modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să 
semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației,  în numele și pe seama UAT oraşul 
Solca, județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC 
Suceava,  înregistrat sub nr. 397 din 19.01.2021. 
 Dra secretar general  prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre. 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

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 discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat şi se 
votează cu unanimitate de voturi "pentru".  



 Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
pentru anul 2019 a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de 
alimentare cu apă și de canalizare din cadrul UAT Solca,  județul Suceava, înregistrat sub nr. 583 din 
22.01.2021. 
 Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Liviu Alexandru Ciuc, părăseşte sala de şedinţe 
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 şi Proiectul de hotărâre. 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

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 viceprimar informează plenul, precum în data de 28.01.2021 la sediul primăriei a avut loc o 
întalnire de lucru, ce a avut ca scop stabilirea măsurilor pentru rezolvarea problemelor lacului de acumulare 
care singura sursă de alimentare cu apă, întâlnire la care au participat reprezentanţi ai Apelor Române ABA 
Siret şi ACET SA Suceava şi în concluzie toată lumea este interesată, dar să facă altcineva, iar referitor la 
pierderile de apă, spune că a studiat documentaţia şi că acestea sunt justificate. 

Nefiind alte disuţii se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu zece voturi "pentru". 
Domnul consilier Liviu Alexandru Ciuc este invitat în sala de şedinţe. 

 Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, acordarea mandatului 
reprezentantului oraşului Solca, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului 
director al Asociaţiei,  precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin 
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama orașului Solca, Actele adiționale 
de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 608 din 25.01.2021. 

Dra secretar general prezintă Referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre. 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei avizează favorabil proiectul 

de hotărâre. 
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 discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat şi se 
votează cu unanimitate de voturi "pentru".  
 Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii din anul 2020 în bugetul local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii pe anul 2021, înregistrat sub nr. 708 din 28.01.2021. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Lăcrămioara Straton şi domnul consilier Andrei 
Iulian Şulschi, părăsesc sala de şedinţe motivat de faptul că nu pot 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 şi Proiectul de hotărâre. 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul primăriei avizează favorabil proiectul 
de hotărâre. 

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 discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat şi se 
votează cu nouă voturi "pentru". 



 Se trece la punctul patru suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere  şi soluţionare a cererii doamnei Bida Cristina Andreea, domiciliată în oraşul Solca, strada 
Republicii, nr. 39, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 513 din 21.01.2021. 

Dra secretar general prezintă cererea doamnei Bida Cristina Andreea, prin care solicită închirierea 
spaţiului rămas disponibil,  în Vila Lenuţa, întrucât locuieşte împreună cu mama sa, într-un spaţiu insuficient 
şi se angajează să suporte cheltuielile necesare pentru amenajarea şi folosirea în condiţii optime, deosebit de 
chiria stabilită în contract.  

Dra secretar general informează plenul precum acel spaţiu a fost închiriat Clubului de Tarok Solca, 
reprezentat de preşedinte Vasilovici Neculae Ovidiu, care în repetate rânduri a solicitat consiliului local să-i 
aprobe vânzarea sau să i se facă reparaţiile necesare, însă consiliul local nu a fost de acord nici cu vinderea 
spaţiului şi nici cu investiţii ce impuneau remedierea situaţiei prezentate de club, din lipsă de fonduri.  

De asemenea, i s-a făcut cunoscut faptul că valabilitatea contractului este până la data de 31.12.2020 şi 
are posibilitatea solicitării rezilierii contractului de închiriere în condiţiile în care imobilul nu mai poate fi 
utilizat.  

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că, înainte de încheierea acestui contract de închiriere 
cu termen de valabilitate 31.12.2020, consiliul local a hotărât ca acel spaţiu să fie dat cu destinaţie de locuinţă 
socială, însă dna Lungu i-a încheiat contractul şi de atunci dnul Vasilovici tot a solicitat sa i se facă reparaţii 
sau sa i se vândă, însă consiliul local nu afost de acord. 

Domnul consilier Gheorghe Coturbaş, preşedinte de şedinţă, este de părere să se supună la vot 
solicitarea doamnei Bida Cristina, având în vedere că valabilitatea contractului a fost până la data de 
31.12.2020 şi nu mai este depusă nici o cerere în acest sens.  

Supusă la vot solicitarea doamnei Bida Cristina, primeşte acord de principiu din partea plenului cu 
unanimitate de voturi.  

Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
Domnul viceprimar roagă consilierii locali să discute cu oamenii să nu arunce gunoi pe câmp şi pe 

marginea apei, întrucât gunoiul nu se cântăreşte şi se colectează de la toată lumea.  
Doamna consilier Maria Malinescu spune că sar saci şi din maşinile de gunoi, care-şi continuă drumul 

fără să oprească, iar sacii raman pe marginea drumului. 
Domnul consilier Radu Constantin Ţehanciuc spune că ar trebui de pus camere de luat vederi în mai 

multe locuri şi de informat cetăţenii permanent prin cablu. 
 Nefiind alte discuţii şi ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier, Gheorghe Coturbaş, 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, 
                 Gheorghe COTURBAŞ                             Angelica BAHAN 


