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Proces verbal, 

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

 din data de 27 decembrie  2016 
 
 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din 
totalul de 11, doamna consilier Maria Apetroaiei fiind absentă nemotivat, şedinţa 
este legal constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul 
oraşului Solca, domnul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, viceprimarul oraşului Solca şi 
Gabriela Colţun pentru redactarea procesului verbal.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă de îndată a 
fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 238 din 23 decembrie   
2016, 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.7087 din 23.12.2016.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.7088 
din 23.12.2016. 
 Conform HCL Solca nr. 75/29.11.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna 
decembrie  2016, domnul consilier Marulă Petru Pavel a fost propus şi desemnat 
cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Marulă Petru Pavel, 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.238  din  23 decembrie 2016, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2016. 

  Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 Supusă la vot ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc şi 
domnul consilier Gheorghe Coturbaş părăsesc  sala de şedinţe, motivat de faptul că 
nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii, în conformitate cu 
prevederile art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001. 
 



  
  La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă raportul, 
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi 
Consiliului Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul viceprimar susţine să se dea toată suma la cămin, motivat de faptul 
că urmare intervenţiei dumnealui, la Consiliul Judeţean, suma de 80 000 lei este 
pentru cămin. 
 Domnul primar, îl contrazice şi informează plenul că suma de 80 000 lei a 
fost repartizată, urmare adresei sale, din data de 22 decembrie 2016 şi înaintată 
Consiliului Judeţean, prin care a solicitat suma de 100 000 lei, din care 50 000 lei 
pentru cămin şi 50 000 lei pentru asigurarea iluminatului public pe perioada 
sărbătorilor de iarnă, asigurarea combustibilului pentru încălzirea grădiniţei şi a 
sediului Primăriei.       
 Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi 
se votează cu 6 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” al domnului viceprimar Valeruţ 
Ţăranu Hofnăr şi o abţinere a domnului consilier Gheorghe Bahan. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan motivează faptul că s-a abţinut de la vot, 
deoarece ar fi trebuit să se dea toţi banii căminului, întrucât se ştie situaţia acestuia, 
că au fost numeroase discuţii şi de multe ori nu se ştia cum să se mai întindă şi să 
se dea din bugetul local. Mai spune că până acum a fost de acord cu toate, că s-au 
cheltuit mulţi bani, care dacă s-ar lua la bani mărunţi nu se justifică. Încheie 
spunând că este ruşinos la valoarea la care a ajuns oraşul, că s-a pus piatră peste 
asfalt şi că este dureros precum o echipă este împotriva căminului şi ar trebui să se 
facă demersuri să se desfiinţeze. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu trebuie pusă 
problema desfiinţării, ci ar trebui de tras la răspundere cei care nu şi-au făcut bine 
treaba, întrucât trebuiau să aibă un fond de rezervă adunat în perioada cât au primit 
finanţare.  
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că banii au trecut prin primărie şi 
de aici trebuia de strâns „şurubul”. 
 Nefiind alte discuţii şi ordinea  de zi fiind epuizată, domnul consilier Marulă 
Petru Pavel, preşedinte de şedinţă, declară  închise lucrările şedinţei, mulţumindu-
le tuturor celor prezenţi pentru participare. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
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