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Proces verbal, 

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

 din data de 31 martie 2021 
 
 

 Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, secretar general al oraşului Solca,  face apelul nominal 
şi arată că la această şedinţă participă un număr de 9 consilieri locali din totalul de 11, domnii consilieri 
Petru Repciuc şi Petru Cotoară fiind absenţi motivaţi din cauza unor probleme de sănătate, şedinţa este 
legal constituită. 
 La şedinţă participă domnul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca, domnul Daniel-
Florin Romaniuc, viceprimarul oraşului Solca, domnul Sergiu Marian Chioarţă, preot paroh-Parohia Solca, 
domnii Ioan Filimon şi Ştefan Timinger, consilieri în Consiliul Parohial 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. 50 din 25 martie 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. 2519 din 25.03.2021.           
 D-nii consilieri au fost convocaţi la şedinţă cu Documentul de convocare, înregistrat sub nr. 2530 
din 25.03.2021. 
 Conform HCL Solca nr. 8 din 25.02.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2021, domnul consilier, Gheorghe 
Ghinghiloschi a fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea 
mâinii, 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. 50 din 25 
martie 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 25 februarie 
2021. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere 
la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 2025 din 
11.03.2021. 
     Prezintă: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Raport privind gestionarea bunurilor din domeniul public şi  privat al oraşului SOLCA, pe 
anul 2020, înregistrat sub nr. 2036 din 11.03.2021. 
     Prezintă: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 4. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca,  în 
anul 2020, înregistrat sub nr. 26 din 11.03.2021. 
     Prezintă: Alexandru-Liviu CIUC - consilier local 
 5. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 27 din 11.03.2021. 
     Prezintă: Petru COTOARĂ  - consilier local 



 6. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 28 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Gheorghe COTURBAŞ  - consilier local 
 7. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 28 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Doina COVALIU - consilier local 
 8. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 30 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Gheorghe GHINGHILOSCHI - consilier local 
 9. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 31 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Maria MALINESCU - consilier local 
 10. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 32 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Petru REPCIUC  - consilier local 
 11. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 33 din 11.03.2021. 
   Prezintă: Daniel-Florin ROMANIUC - consilier local, viceprimar al oraşului 
Solca 
 12. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 34 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Lăcrămioara STRATON - consilier local 
 13. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 35 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Andrei-Iulian ŞULSCHI - consilier local 
 14. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al orașului Solca, 
înregistrat sub nr. 36 din 11.03.2021. 
      Prezintă: Radu-Constantin ŢEHANCIUC - consilier local 
 15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al 
oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie  2021, înregistrat sub nr. 2090 din 12.03.2021 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, înregistrat sub nr. 1662 din 01.03.2021. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 1783 din 04.03.2021. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului social cu cazare "Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca", înregistrat sub 
nr. 1871 din 08.03.2021. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 19. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Filimon - 
Covaliu Ştefan, administrator SC Farma Ştef Cora SRL, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub 
nr. 1904 din 09.03.2021. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 20. 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 Ghinghiloschi, preşedinte de şedinţă, propune ca votul deschis să fie 
exprimat, prin ridicarea mâinii. 



  Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi, 
ca modalitatea de vot deschis să fie exprimată prin ridicarea mâinii și se votează cu nouă voturi ,,pentru,,.  
 Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr. 50 din 25.03.2021 
este aprobată cu nouă voturi, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 
 Faţă de ordinea de zi iniţială, stabilită prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr.50 din 25 martie  
2021, d-nul primar a solicitat suplimentarea acesteia cu cinci puncte, după cum urmează:  
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivelor de investitii aferente proiectului: „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU 
TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; 
REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL 
SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” - COD SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 
privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului:  „REABILITARE 
ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL 
SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL 
SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A 
PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi 
completările ulterioare, înregistrat sub nr. 2678 din 30.03.2021.  
      Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca  
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea "Cap. II. Turism" din Strategia de 
dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca  pentru perioada 2013 – 2023, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca  nr. 67 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, înregistrat sub nr. 2681 din 30.03.2021. 
      Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Mănăstirii Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel Solca, nr. 1 din 29.03.2021, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2587 din 
29.03.2021. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Parohiei Solca, nr. 13 din 
28.03.2021, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2594 din 29.03.2021. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Parohiei Solca, nr. 27 din 
28.03.2021, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2615 din 29.03.2021. 
     Prezintă: Angelica BAHAN, secretar general al oraşului Solca 
 Supusă la vot solicitarea domnului primar pentru modificarea ordinii de zi, este aprobată cu nouă 
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 primul punct  
suplimentar pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici 
pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente proiectului: „REABILITARE ȘI EXTINDERE 
LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; 
REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, 
JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI 
CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” - COD SMIS 125506 aprobaţi prin 
HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a documentatiilor tehnico-
economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente 
proiectului:  „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN 



ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI 
PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI 
PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu 
modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 2678 din 30.03.2021, iar domnul consilier 
Gheorghe Coturbaş şi domnul consilier Andrei Iulian Şulschi anunţă că nu vor participa la deliberare şi la 
adoptarea proiectelor de hotărâre înscrise la punctele 16, 17 şi 18 pe ordinea de zi, respectiv la: Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Solca, înregistrat sub nr. 1662 din 01.03.2021; Proiectul de hotărâre 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, înregistrat sub nr. 1783 din 04.03.2021 şi la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare "Cămin pentru 
Persoane Vârstnice Solca", înregistrat sub nr. 1871 din 08.03.2021. 
 Având în vedere că în sala de şedinţe sunt prezenţi: domnul Sergiu Marian Chioarţă, preot paroh-
Parohia Solca şi domnii Ioan Filimon şi Ştefan Timinger, consilieri în Consiliul Parohial Solca, iar pe 
ordinea de zi au fost aprobate suplimentar trei solicitări din partea Mănăstirii Solca şi a Parohiei Solca, 
domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, preşedinte de şedinţă propune plenului consiliului local  
discutarea acestora. 
 Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi, 
preşedinte de şedinţă, se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi:  Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Mănăstirii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Solca, 
nr. 1 din 29.03.2021, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2587 din 29.03.2021. 
 Dra secretar prezintă Adresa Mănăstirii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Solca, prin care solicită 25 
mc lemn construcţii pentru refacerea acoperişului la casa în care s-ar putea locui. 
 Domnul consilier Radu-Constantin Ţehanciuc întreabă dacă este suficientă cantitatea de 25 mc 
pentru biserică. 
 Domnul Sergiu Marian Chioarţă, preot paroh - Parohia Solca, luând cuvântul spune că această 
cantitate de material lemnos este solicitată de Mănăstirea Solca şi este pentru refacerea acoperişului la 
clădirea unde va fi casa monahală. 
 Nefiind alte discuţii se supune la vot, Adresa Mănăstirii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Solca şi se 
votează cu nouă voturi "pentru".   
 Se trece la punctul patru aprobat suplimentar pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a Adresei Parohiei Solca, nr. 13 din 28.03.2021, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 2594 din 29.03.2021. 

Dra secretar general prezintă Adresa Parohiei Solca, prin care solicită alocarea unei suprafeţe de 
teren pentru amenajarea unui ansamblu bisericesc care să devină centrul spiritual al parohiei şi precizează 
faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 25 februarie 2021, la solicitarea verbală a 
domnului primar, plenul consiliului local şi-a dat acordul cu unanimitate de voturi "pentru" ca terenul unde 
este amplasat imobilul "Şcoala veche" să fie atribuit în folosinţă gratuită pentru construirea unei biserici 
parohiale în oraşul Solca, iar primăria a demarat procedurile în vederea preluării imobilului, întrucât acesta 
este dat în administrarea liceului. 

Domnul viceprimar, spune că păreri sunt multe, sunt diverse propuneri în valorificarea imobilului, 
însă  informează că urmare discuţiilor cu expertul tehnic, structura de rezistenţă este afectată şi nu s-ar mai 
putea face nimic, iar clădirea nu are nici o valoare culturală, arhitecturală, practic şcoala în momentul de 
faţă este un depozit, iar dacă mai rămâne în conservare, se dărâmă singură. 

 Dna consilier Maria Malinescu spune că ar trebui de întocmit un raport juridic din care să rezulte 
că şcoala nu este monument istoric, întrucât anumite persoane consideră că este monument, iar ea nu vrea 
să răspundă penal.  

Dra secretar, spune că tocmai de asta se face un raport de expertiză şi că se ştie foarte bine precum 
această şcoală nu este înscrisă în lista monumentelor. 

Domnul Sergiu Marius Chioarţă preot paroh, luând cuvântul, informează plenul că interesul primar 
este să se facă un Paraclis, un spaţiu al educaţiei culturale, cu o activitate dinamică pentru copii şi să se 
obţină terenul de vis-a-vis pentru construirea  unei catedrale, iar în situaţia în care nu se va obţine terenul 
de vis-a-vis, Catedrala se va face alături de Paraclis.  

Nefiind alte discuţii, cu toate că în şedinţa din data de 25 februarie 2021, la solicitarea domnului 
primar s-a dat acord de principiu ca acest teren să fie atribuit în folosinţă gratuită Parohiei Solca în vederea 
construirii unei biserici, se supune din nou la vot şi  se votează cu nouă voturi "pentru". 



 Se trece la punctul cinci suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a Adresei Parohiei Solca, nr. 27 din 28.03.2021, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 2615 din 29.03.2021. 
 Dra secretar prezintă Adresa Parohiei Solca, prin care solicită o cantitate de 50 mc material lemnos, 
necesar la construirea ansamblului bisericesc parohial.  
 Domnul consilier Radu Constantin Ţehanciuc, întreabă dacă biserica se va construi din lemn. 
 Domnul Sergiu Marian Chioarţă, preot paroh, spune că până la construirea catedralei, mai întâi se 
va construi un ansamblu bisericesc din lemn, care să cuprindă: paraclis, casă mortuară, spaţiu de joacă 
pentru copii şi o clopotniţă. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş este de părere că 50 mc este o cantitate mică, pentru ceea ce 
se doreşte să se facă. 
 Preotul  Sergiu Marian Chioarţă spune că nu a îndrăznit să ceară mai mult, însă primeşte cu mare 
drag ceea ce i se oferă.  
 Totodată, informează plenul că a primit material lemnos pentru o biserică de 7 m/20 m, două cruci 
pentru paraclis, o evanghelie şi trei clopote şi mulţumeşte tuturor pentru deschiderea de început. 
 Supusă la vot solicitarea parohiei, primeşte acord de principiu  din partea plenului cu nouă voturi 
"pentru". 
 Domnul primar, spune că la iniţierea proiectelor de hotărâre, în funcţie de nevoi, va avea în vedere 
suplimentarea cantităţii de lemn şi pentru mănăstire şi pentru parohie.   
 Preotul Sergiu Marian Chioarţă, mulţumeşte din nou tuturor şi împreună cu consilierii parohiali 
părăsesc sala de şedinţe. 
 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 25 februarie 2021. 
 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 nouă 
voturi "pentru", prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii.  
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Raport privind starea economică, socială şi de 
mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, 
pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 2025 din 11.03.2021. 
 La rugămintea domnului primar, dra secretar Angelica Bahan  prezintă Raportul domnului primar 
privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a 
Hotărârilor Consiliului Local  Solca, pentru anul 2020. 
 Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat, se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: 
Raport privind gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Solca, pe anul 2020, 
înregistrat sub nr. 2036 din 11.03.2021. 
 Dra secretar prezintă Raportul domnului primar privind gestionarea bunurilor din domeniul public 
şi privat al oraşului Solca, pe anul 2020. 
 Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat, domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, 
preşedinte de şedinţă, propune trecerea la punctul 15 înscris pe ordinea de zi, motivând faptul că toţi 
consilierii îşi cunosc activitatea desfăşurată, iar rapoartele au fost puse la dispoziţie în şedinţele de comisie, 
şi cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând totodată dacă se doresc modificări, completări. 
 Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului preşedinte Gheorghe Ghinghiloschi, 
se trece la punctul cincisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 
2021, înregistrat sub nr. 2090 din 12.03.2021. 
 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, Maria Malinescu să 
fie  preşedinte de şedinţă, în luna aprilie 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, Maria Malinescu să fie preşedinte de şedinţă, în luna aprilie 2021 şi se 
votează cu nouă voturi “pentru”, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea mâinii.  
 Se trece la punctul şaisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
structurii organizatorice şi normarea de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, 
înregistrat sub nr. 1662 din 01.03.2021. 
 Înainte de prezentarea materialelor, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 228 alin (1) 
lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, domnii consilieri: Gheorghe Coturbaş şi Andrei-
Iulian Şulschi, au anunţat la începutul şedinţei că nu vor participa la deliberarea şi la adoptarea proiectelor 
de hotărâre înscrise la punctele 16, 17 şi 18 pe ordinea de zi, părăsesc sala de şedinţe.  
 Dra Angelica Bahan, secretar general al oraşului Solca 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 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 şapte voturi "pentru". 
 Se trece la punctul şaptesprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Solca, aprobat prin HCL Solca nr. 58/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
înregistrat sub nr. 1783 din 04.03.2021. 
 Dra Angelica Bahan, secretar general al oraşului Solca 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 al oraşului Solca, avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii 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 şapte voturi "pentru". 
 Se trece la punctul optsprezece înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare "Cămin pentru 
Persoane Vârstnice Solca", înregistrat sub nr. 1871 din 08.03.2021. 
 Dra Angelica Bahan, secretar general al oraşului Solca 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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii 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 şapte voturi "pentru". 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi domnul consilier Andrei-Iulian Şulschi sunt invitaţi în sala 
de şedinţe. 
 Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
actualizarea indicatorilor  tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investitii aferente 
proiectului: „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN 
ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI 
PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI 
PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA” - COD 
SMIS 125506 aprobaţi prin HCL nr. 42/28 august 2018 privind aprobarea proiectului integrat, a 



documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivelor de investitii aferente proiectului:  „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU 
TEHNOLOGIC TOMȘA VODĂ DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII DE DRUMURI PUBLICE DIN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA; 
REABILITARE ARHITECTURALĂ ȘI PEISAGISTICĂ A PARCULUI CENTRAL DIN ORAȘUL 
SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 2678 
din 30.03.2021.  
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Lăcrămioara Straton şi domnul consilier 
Andrei-Iulian Şulschi, părăsesc sala de ședințe, 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 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 discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se 
votează cu şapte voturi "pentru".  

Doamna consilier Lăcrămioara Straton şi domnul consilier Andrei-Iulian Şulschi sunt invitaţi în 
sala de şedinţe.  
 Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea "Cap. II. Turism" din Strategia de dezvoltare economică şi socială a 
oraşului Solca  pentru perioada 2013 – 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Solca  nr. 67 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat sub nr. 
2681 din 30.03.2021. 
 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 şi se 
votează cu nouă voturi "pentru". 
 Se trece la punctul nouăsprezece înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Filimon - Covaliu Ştefan, administrator SC Farma Ştef 
Cora SRL, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1904 din 09.03.2021. 
 Dra secretar general prezintă cererea domnului Filimon - Covaliu Ştefan, administrator SC Farma 
Ştef Cora SRL, prin care solicită închirierea / concesionarea unei suprafeţe de 10 ari teren situat pe strada 
Splaiul Independenţei, pentru folosinţa firmei şi parcarea utilajelor. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că este vorba despre terenul din strada Splaiul 
Independenței, de la vale de pod, care a fost solicitat de GAL Sucevița Putna, pentru mutarea sediului la 
noi și pentru care, consiliul local și-a dat acord de principiu, cu unanimitate de voturi. 
 Doamna consilier Maria Malinescu spune că în situaţia în care se va aproba va fi dezastru, întrucât 
şi lângă piaţă unde are gater este dezastru şi o mizerie cruntă, până aproape de pârâu. 
 Domnul consilier Radu Constantin Ţehanciuc spune că şi pe strada Cuza Vodă, unde a cumpărat 
teren, este dezastru. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că se ştie foarte bine precum au mai fost discuţii 
şi nemulţumiri din partea oamenilor de pe străzile Splaiul Independenței și Gheorghe Doja, că a depozitat 
lemn pe partea de la deal de pod, fără voia nimănui, lăsând o mizerie cruntă, pe terenul care este tot în 
proprietatea privată a oraşului, teren care a fost dat prin HCL Solca pentru organizare de şantier la 
proiectul de regularizare a Pârâului Solca şi pentru care s-a dat acord de principiu în consiliul local pentru 
construire sală de sport.     

Domnul consilier Gheorghe Coturbaş spune că ar trebui să se aprobe, iar la încheierea contractului 
să se pună clauze. 



Domnul viceprimar spune că ar trebui de supus la vot pentru acord de principiu şi în cazul în care 
consiliul local va aproba, primăria va demara procedura în vederea închirierii. 

Supusă la vot solicitarea  domnului Filimon-Covaliu Ştefan, nu primeşte acord de principiu din 
partea plenului, fiind votată cu un vot "pentru" al domnului consilier Gheorghe Coturbaş şi opt voturi 
"împotrivă".  

Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
Domnul consilier Radu-Constantin Ţehanciuc propune ca sus pe deal să se pună o cruce luminată, 

cum sunt şi în alte localităţi. 
Domnul primar spune că dacă consiliul local este de acord, el se supune. 
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş întreabă când se va asfalta strada I.E. Torouţiu, întrucât şi 

locuitorii acesteia plătesc impozit şi ar trebui să aibă această facilitate. 
Domnul primar, spune că dacă ar fi fost atent, în Raportul privind starea economică şi de mediu  a 

oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2020, 
strada I.E. Torouţiu, strada Ştefan cel Mare, strada Muncii şi strada Progresului sunt aprobate în lista 
sinteză în cadrul proiectului "Reabilitare şi Modernizere străzi afectate de inundaţii, în oraşul Solca, judeţul 
Suceava", iar finanţarea va fi prin CNI SA. 

De asemenea, mai spune că proiectele depuse pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor la CNI şi 
POR, reprezintă un procent de 80 % din totalul acestora.    

Nefiind alte discuţii 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. 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          SECRETAR GENERAL, 
            Gheorghe GHINGHILOSCHI                Angelica BAHAN 


