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 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 8 consilieri locali din 
totalul de 11, doamna consilier Doina Covaliu, doamna consilier Maria Apetroaiei  
şi domnul consilier Petru Pavel Marulă, fiind absenţi,  şedinţa este 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 de îndată a 
fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 194 din 13 octombrie  
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.5646 din 13.10.2016.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5647 
din 13.10.2016. 
 Conform HCL Solca nr. 64/30.09.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna 
octombrie  2016, doamna  consilier Doina Covaliu a fost propusă şi desemnată cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 Având în vedere că doamna consilier Doina Covaliu lipseşte, domnul 
secretar solicită plenului propunerea unui preşedinte de şedinţă. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan propune ca dumnealui să fie preşedinte 
de şedinţă.  
 Supusă la vot propunerea domnului consilier Gheorghe Bahan este votată 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.194 din 13 octombrie  2016, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 



 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie public, a unei 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 

  Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
De asemenea informează plenul că la şedinţa de astăzi, au fost invitaţi şi 

crescătorii de animale pentru a se discuta şi soluţiona problemele privind păşunatul 
pe proprietăţile oamenilor. 

Plenul consiliului local hotărăşte să se discute mai întâi ordinea de zi, şi 
după aceea să fie invitaţi în sală crescătorii de animale.   
         Supusă  la vot ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi.  
 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. 
 Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Sunt invitaţi în sală crescătorii de animale. 
 Din rândul celor invitaţi domnul Ghinghiloschi Mircea lipseşte, iar domnii 
Dudici Ioan Dan, Lucan Ştefan şi doamnele Toderaş Alina şi Bolocan Viorica, sunt 
prezenţi. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan, preşedinte de şedinţă informează 
crescătorii că au fost invitaţi, motivat de faptul că s-au iscat discuţii privind 
păşunatul pe proprietăţile oamenilor şi subliniază precum legislaţia în vigoare 
prevede că proprietatea privată nu trebuie încălcată, iar cei care merg în câmp cu 
oile trebuie să aibă teren sau acceptul oamenilor. 
 Domnul primar spune că, din discuţiile avute cu mai multe persoane, a 
rezultat că acestea nu doresc să le fie încălcat terenul, iar domnul Ghinghiloschi 
Mircea care nu este prezent, deşii ar fi trebuit să fie şi el prezent, a reclamat faptul 
precum domnul Lucan a ieşit cu oile în câmp. 
 Domnul Dudici Ioan Dan spune că ar fi bine dacă ar fi oile din Solca, însă se 
aduc oi şi din alte localităţi, exemplificându-l pe domnul Ghinghiloschi Mircea 
care în fiecare an aduce oi de la munte. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că toloaca este împărţită, fiecare 
are o suprafaţă şi că acolo ar trebui să-şi pască oile, iar dacă se aduc oi din altă 
parte nu este în regulă. 
 Domnul secretar spune că cel mai corect este să se aibă acordul oamenilor. 
 Domnul Lucan Ştefan, luând cuvântul spune că din câte a înţeles, el este 
primul din lista reclamaţiilor şi informează plenul precum deţine 5 ha cu otavă, iar 
pe unde a trecut, a primit acordul oamenilor, şi nu a creat probleme, nefiind 
semănături, ci doar fânaţ. Mai spune că de 4 ani de când iese cu oile, n-a creat 
probleme şi că nu înţelege un lucru, sesizările sunt la oameni, sau la viitorii 
profesionişti, informând totodată plenul precum  domnul Ghinghiloschi n-a plătit 
niciodată păşunatul, însă aduce în fiecare an 500 de oi de la munte şi că, ar trebui 
de verificat efectivul de animale. De asemenea mai spune că îl va invita pe domnul 
primar la o şedinţă din cadrul asociaţiei să vadă cum pune  dumnealui problema, că 
nu-şi plăteşte datoriile faţă de primărie, însă reclamă. 



 Încheie spunând că se poate verifica şi el şi domnul Ghinghiloschi, să se 
constate cine are accept din partea oamenilor şi cine nu. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că trebuie de solicitat evidenţa 
oilor de la doctorul veterinar şi de numărat oile. 
 Domnul secretar este de părere că ar trebui de verificat atât cei care au 
contract de concesiune, cât şi cei care nu au, şi de întrebat în ce temei păşunează 
cei care nu au. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că această întâlnire este 
benefică, deoarece fiecare a luat la cunoştinţă, întrucât cei care au sesizat nu s-au 
plâns că li s-a stricat terenul, ci se tem să nu li se strice. 
 Domnul Lucan Ştefan spune că îi pare rău că se ţine cont de părerea 
oamenilor şi nu de realitate, exemplificând cum el personal i-a scos pe cei din 
Cajvana şi Poieni, că ar trebui de verificat şi de constatat precum se aduc oi din altă 
parte. 
 Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc spune că a fost abordat pe stradă 
şi întrebat ce măsuri s-au luat cu păşunatul oilor în câmp şi consideră că ar trebui 
de făcut o adresă fiecărui crescător precum au voie să pască oile în câmp, doar cu 
acordul proprietarilor, iar în caz contrar, vor suporta consecinţele legislaţiei în 
vigoare. 
 Domnul viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr este de acord cu cele menţionate 
de domnul consilier Romaniuc Daniel Florin, de comunicat în scris crescătorilor 
precum au voie să păşuneze doar cu acordul proprietarilor. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că stă în puterea primăriei să vadă 
câte oi are fiecare şi totodată propune şi supune la vot cine este de acord cu 
inventarierea oilor. 
 Propunerea domnul consilier Gheorghe Bahan de inventariere a oilor este 
votată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan promite că la şedinţa ordinară a 
Consiliului Local se vor stabili sancţiunile pentru cei care încalcă legea. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că este lege şi trebuie pusă 
în aplicare. 
 Domnul consilier Ştefan Lucan se arată nemulţumit precum s-au stabilit 
preţuri prea mari pentru păşune, întrucât bonitatea păşunii de aici nu se compară cu 
păşunea de la Marginea. De asemenea, consideră că ar trebui să fie sprijiniţi, că 
plătesc impozit destul de mare, iar o parte din banii de la bugetul local să le revină 
pentru păşune, menţionând faptul că dacă se va tăia subvenţia pe teren, în câţiva 
ani va fi dezastru. 
 Doamna Bolocan Viorica spune că dacă ar avea servici, ar vinde animalele şi 
n-ar crea probleme nimănui, dar aceasta este singura sursă de venit şi nu au altă 
soluţie. 
 Domnul primar spune că anul trecut la data de 15 august domnul Bolocan 
era cu oile într-un trifoi, fapt care nu este corect. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan speră că discuţia de astăzi a fost 
benefică, că se ştie miezul problemei, iar primarul, viceprimarul şi secretarul vor 
lua o hotărâre, deoarece nu se merge cu puterea, ci cu respectarea legii.  



   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 


