
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 

Proces verbal, 
Încheiat cu prilejul desfăşurării 

 şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 
 din data de 11 iulie 2016 

 

 
 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul 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 de asemenea, d-nul Cornel Trifan Ţehaniuc, primarul 
oraşului Solca,   d-nul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, viceprimarul oraşului Solca şi 
Gabriela Colţun pentru redactarea procesului verbal.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă 
extraordinară a fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 124 
din 7 iulie 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. 3776 din 07.07.2016.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3778 
din 07.07.2016. 
 Având în vedere că la şedinţa de constituire a Consiliului local din 25 iunie 
2016 nu s-a stabilit preşedintele de şedinţă pentru luna iulie, domnul secretar 
prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2016. 
 Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi 
urbanism propune pe domnul consilier Gheorghe Bahan. 
 Nefiind alte propuneri se supune la vot propunerea ca domnul consilier 
Gheorghe Bahan să fie preşedinte de şedinţă în luna iulie şi se votează cu 
unanimitate de voturi.  
 D-nul consilier, Gheorghe Bahan, 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.124 din 7 iulie 2016, care conţine următorul proiect al ordinii 
de zi: 
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie 2016.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 



2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul 
Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie 
al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei locale de 
licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea, după caz, a unor bunuri 
mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului public sau 
privat al oraşului Solca.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 
14/29.02.2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 
în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de 
întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această 
instituţie.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2016.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită 
suplimentarea acesteia cu un punct, şi anume: Proiect de hotărâre privind 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii. 
 Supusă la vot ordinea de zi cu modificarea adusă este votată cu unanimitate 
de voturi. 
 Se prezintă punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să 
facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” 
Solca.  
 La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă expunerea de 
motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi 
Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Comisia pentru  învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, 
activităţi social culturale, culte şi protecţie copii din cadrul Consiliului local al 
oraşului Solca, propune pe domnii consilieri Florin Daniel Romaniuc şi Petru 
Repciuc. 
 Nefiind alte propuneri se supune la vot propunerea ca domnii consilieri 
Florin Daniel Romaniuc şi Petru Repciuc să facă parte din Consiliul de 
administraţie al Liceului Tehnologic “Tomşa Vodă” Solca şi se votează cu 
unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea componenţei Comisiei locale de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea 
sau închirierea, după caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând 
patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca. 
 Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 



 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi 
Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul preşedinte solicită propuneri pentru desemnarea unui membru în 
comisia de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea, după caz, a 
unor bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului 
public sau privat al oraşului Solca. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei propune pe domnul consilier Petru 
Cotoară. 
 Supusă la vot propunerea doamnei consilier Maria Apetroaiei ca domnul 
consilier Petru Cotoară să fie membru  în comisia de licitaţie pentru vânzarea, 
concesionarea sau închirierea, după caz, a unor bunuri mobile sau imobile 
aparţinând patrimoniului şi respectiv domeniului public sau privat al oraşului 
Solca, este votată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul preşedinte propune pe domnul consilier Gheorghe Coturbaş să fie 
membru, rezervă în comisia de licitaţie pentru vânzarea, concesionarea sau 
închirierea, după caz, a unor bunuri mobile sau imobile aparţinând patrimoniului şi 
respectiv domeniului public sau privat al oraşului Solca. 
 Supusă la vot propunerea domnului preşedinte ca domnul consilier 
Gheorghe Coturbaş să fie membru, rezervă este votată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul preşedinte solicită propuneri pentru desemnarea unui membru în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
 Doamna consilier Teodora Ţehanciuc, propune pe doamna Covaliu Doina. 
 Supusă la vot propunerea doamnei consilier Teodora Ţehanciuc, ca doamna 
Covaliu Doina să fie membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor, este votată 
cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 14/29.02.2016 privind aprobarea costului 
mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali 
ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie. 
 Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi 
Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu zece voturi „pentru” şi o „abţinere” a doamnei consilier Elena Repciuc. 
 Domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr o roagă pe doamna Elena Repciuc 
să informeze plenul de situaţia financiară a căminului, dacă sunt şanse să 
supravieţuiască, motivat de faptul că în oraş se discută precum s-ar închide. 
 Doamna Repciuc Elena informează plenul de faptul că în conformitate cu 
prevederile OUG nr.34/2016 şi cu contribuţia bătrânilor, începând cu 1 septembrie, 
s-ar descurca, însă problema este până la 1 septembrie. De asemenea spune că a 
solicitat sprijin atât Consiliului Judeţean, cât şi Primăriei, dar nu a primit nici un 
răspuns. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că a vorbit cu consilierii 



judeţeni şi se speră cât mai urgent să se rezolve. 
 Domnul primar informează că şi dumnealui a făcut demersuri la Consiliul 
Judeţean şi speră la o rezolvare favorabilă. 
 Doamna consilier Elena Repciuc mai spune că a făcut adrese Consiliilor 
locale unde beneficiarii au domiciliul, însă doar Consiliul Local Horodnic de Jos a 
răspuns şi susţinut beneficiarul din localitate. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei întreabă dacă nu este posibilă o 
diminuare a cheltuielilor.   
 Doamna Elena Repciuc spune că acest lucru l-a făcut din luna ianuarie. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan este de părere că în cazul în care 
promisiunile se prelungesc trebuie de găsit nişte soluţii, menţionând precum 
Consiliul Local a hotărât susţinerea, luându-şi angajamentul în acest sens. 
 Domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr spune că ar trebui de găsit o 
soluţie, propunând să se ia de la investiţii şi să se aloce căminului, iar pe viitor, la 
internare ar trebui să li se ceară şi acordul din partea Consiliilor locale.  
 Domnul consilier Florin Daniel Romanic propune  de trimis din nou adrese 
Consiliilor locale care au beneficiari în cămin, motivat de faptul că urmare 
alegerilor s-au schimbat mulţi primari şi s-au constituit noi consilii locale şi poate 
se va găsi înţelegere. 
 Nefiind alte discuţii domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr mulţumeşte 
doamnei Elena Repciuc pentru precizările făcute. 
 Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii. 
 Domnul secretar informează plenul precum nu s-au pregătit materialele, 
menţionând dorinţa domnului primar de a angaja consilier personal şi de aceea este 
necesară modificarea organigramei prin reducerea postului de muncitor calificat, 
post vacant. De asemenea mai spune că legea permite şi dă citire prevederilor 
legale. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei  spune că legea permite şi întreabă dacă 
şi bugetul primăriei permite. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan, preşedinte de şedinţă, propune de 
pregătit documentaţia şi punerea în discuţie în următoarea şedinţă a Consiliului 
Local.    
 Propunerea domnului consilier Gheorghe Bahan a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 Ordinea  de zi fiind epuizată, domnul consilier Gheorghe Bahan, 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,          
          Gheorghe BAHAN                                             Marian LUNGU 


