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Proces verbal, 

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

 din data de 27 iulie  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 Ţehanciuc Teodora  fiind absentă,  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, domnul 
Rusu Dănuţ, consilier în cadrul biroului buget contabilitate, resurse umane, 
impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Solca, domnul Hariton Corneliu, cetăţean al oraşului Solca, domnul Costel Drăgoi 
pentru înregistrarea şedinţei în format electronic şi Gabriela Colţun pentru 
redactarea procesului verbal.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a 
fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 127 din 20 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.3974 din 20.07.2016.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3975 
din 20.07.2016. 
 Conform HCL Solca nr. 42/11.07.2016 privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iulie  
2016, domnul consilier Bahan Gheorghe a fost propus şi desemnat cu unanimitate 
de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Bahan Gheorghe 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.127  din 20 iulie 2016, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal 
încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 11 iulie 2016.  



      Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august 2016.  
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor utilaje 
aparţinând Primăriei oraşului Solca. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind retragerea, în cazul unui beneficiar al Legii nr. 
15/2003, a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene 
pentru Apă şi Canalizare Suceava”  (A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia să 
voteze pentru alegerea Preşedintelui a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori 
a A.J.A.C. Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de 
modificare a Actului constitutiv şi a Statutului A.J.A.C. Suceava. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al oraşului Solca, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi 
împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului 
director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de 
modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a Statului de 
funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a 
unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, aprobate prin HCL 
Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 8. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită 
suplimentarea acesteia cu două puncte, după cum urmează: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2016. 

   Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
2. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 

Hariton Corneliu din oraşul Solca, strada Republicii, nr.41, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 4073/27.07.2016 

 Supusă la vot, ordinea de zi cu modificarea adusă este votată cu unanimitate 
de voturi.  



 Având în vedere că în sala de şedinţe este domnul Hariton Corneliu, domnul 
consilier Gheorghe Bahan propune prezentarea cererii acestuia aprobată ca punct 
suplimentar pe ordinea de zi. 
 Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului preşedinte, 
domnul secretar prezintă cererea domnului Hariton Corneliu prin care solicită 
rezolvarea situaţiei de reţinere de către Casa de Pensii, pe drepturile, conform 
înştiinţării de plată din ianuarie 2016. 
 Domnul Hariton Corneliu este invitat să ia cuvântul. 
 Domnul Cornel Hariton, luând cuvântul spune că ştie, precum din 2004 s-a 
dat un decret să se reducă impozitele, că el a rămas din 2012 cu impozit şi amenzi, 
că i se reţine soţiei pe cuponul de pensii 30 lei lunar pentru amenzi, dar el nu este 
în relaţii bune cu aceasta, că nici măcar gunoiul nu i s-a redus iar, după vacanţa 
judecătorească se va judeca cu primăria, acuzându-l pe domnul consilier Ţăranu 
Hofnăr Valeruţ că în perioada cât a fost primar a făcut ce a vrut, întrebând totodată 
de ce mai stă vidanja în curtea primăriei. 
 Domnul consilier Ţăranu Hofnăr Valeruţ consideră că se pierde timpul şi  
dacă cineva are un interes ar trebui să rămână la asemenea dezbateri după şedinţă. 
 Domnul Cornel  Hariton iritat de cele spuse de domnul consilier Ţăranu-
Hofnăr Valeruţ, ameninţă din nou că-l va da în judecată. 
 Domnul Rusu Dănuţ, consilier în cadrul biroului buget contabilitate, resurse 
umane, impozite şi taxe locale informează plenul precum din anul 2014 s-a 
înfiinţat poprire la Casa de Pensii pe drepturile cuvenite doamnei Hariton Elena, cu 
acordul acesteia, pentru suma de 1311 lei, reţinându-se 30 lei lunar. Lunar,  se 
scade din debit suma virată de Casa de Pensii, însă majorările rămân. 
 Domnul Hariton Corneliu spune că trebuia să fie chemat şi el ca alţii să 
planteze câte un copac pentru a i se scădea amenzile. 
 Domnul Rusu Dănuţ spune că potrivit legislaţiei, cine are bunuri nu li se pot 
transforma amenzile cu muncă în folosul comunităţii. 
 Domnul consilier Romaniuc Daniel Florin spune că ar trebui să i se 
comunice printr-o adresă pe înţelesul său datoriile care le are şi popririle înfiinţate. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că nu se poate aşa ceva, întrebând  
ce se întâmplă, va trebui să se trimită la toată lumea din Solca, nu se gândeşte 
nimeni la cheltuielile cu hârtia, timpul pierdut, că fiecare ar trebui din proprie 
iniţiativă să vină la Primărie să se intereseze cât au de plată şi să-şi plătească 
datoriile.  
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi consideră că nu este nimic rău să 
se întocmească o adresă pe înţelesul său, din care să rezulte popririle  înfiinţate. 
 Doamna consilier Elena Repciuc spune că din câte a înţeles, domnul Hariton 
nu vrea o hârtie, ci scutirea impozitului. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă dacă este temei legal pentru a fi 
scutit de impozit. 
 Domnul secretar, spune că nu. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că nu ar trebui să li se dea curs 
celor care fac circ pe stradă. 



 Domnul Hariton Cornel îl întreabă pe domnul consilier Gheorghe Bahan 
dacă este împotriva sa, că din câte a văzut este împotriva domnului consilier Florin 
Romaniuc care a încercat să-l sprijine. De asemenea mai spune că dacă era 
consilier, nu-l vota ca preşedinte. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş spune că nu ar trebui de dat curs 
acestor persoane. 
 Domnul consilier Ţăranu Hofnăr Valeruţ se adresează domnului primar că 
această cerere nu trebuia pusă în consiliul local, că nu este de competenţa 
consiliului local. 
 Domnul primar spune că nu vede nici o greşeală că a pus-o în discuţie în 
şedinţa consiliului local, ţinând cont de faptul că a fost adresată consiliului local. 
De asemenea mai spune că, din câte ştie, domnul Hariton a mai venit cu asemenea 
cereri, care au fost puse în discuţie în şedinţele consiliului local.   
 Domnul consilier Gheorghe Bahan,  se adresează domnului primar că-i pare 
rău că se înconjoară cu asemenea oameni şi ca primar ar trebui să facă ceva bun. 
 Domnul primar îi spune domnului consilier Gheorghe Bahan că nu este cel 
mai indicat să-i dea lecţii de moralitate, că ar trebui să-şi vadă de moralitatea sa. 
  Domnul secretar îi comunică domnului Hariton Corneliu că i se va face un 
răspuns solicitării sale, iar acesta părăseşte sala de şedinţe. 
 Se trece la punctul unu aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea 
spre dezbatere şi aprobare a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 11 iulie 
2016. 
 D-nul secretar, luând cuvântul, propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
procesului verbal, întrucât materialul a fost pus la dispoziţie în şedinţa de comisie, 
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. 
 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 august 2016.  

La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă expunerea de 
motive şi proiectul de hotărâre. 

Raportul compartimentului de specialitate 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 avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune ca domnul consilier 
Petru Cotoară să fie preşedinte de şedinţă, în luna august. 
 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 domnul consilier 



Petru Cotoară să fie preşedinte de şedinţă, în luna august şi se votează cu 
unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
stabilirea tarifelor de închiriere a unor utilaje aparţinând Primăriei 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. 

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
retragerea, în cazul unui beneficiar al Legii nr. 15/2003, a dreptului de folosinţă 
asupra terenului atribuit. 
 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”. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, 
în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”  
(A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui 
a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum şi 
pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv 
şi a Statutului A.J.A.C. Suceava. 
 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”. 
 Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea 
Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi 
semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a 
Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 
Judeţul Suceava. 
 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”. 



 Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului 
Local al oraşului Solca, aprobate prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că din câte a înţeles modificarea 
constă în reducerea unui post de şofer, pentru un post de consilier personal al 
primarului şi întreabă ce se va face cu microbuzul, se va renunţa la el şi se va da la 
Suceava, că Primăria are şase utilaje şi posturi sunt doar trei, ce se va întâmpla? 
 Domnul secretar informează plenul că acest post, s-a prins la timpul 
respectiv, însă a rămas vacant deoarece s-a încheiat o convenţie, în concluzie 
nefiind de vorba de postul nimănui. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş întreabă dacă este neapărat nevoie de 
acest post şi ce va face acest consilier. 
 Domnul primar spune că acesta va prelua din atribuţiile sale. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş îl întreabă pe domnul primar ce va 
face el, dacă predă din atribuţii? 
 Domnul primar îi răspunde că va umbla după proiecte pentru a face ceva în 
localitate. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că de la revoluţie şi până în 
prezent nu a fost consilier, întrebând dacă este chiar aşa de necesar. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi consideră că este necesar. 
 Nefiind alte discuţii se spune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 
cinci voturi „pentru” şi cinci voturi „împotrivă”. 
 Domnul consilier Florin  Daniel Romaniuc întreabă  de ce este aşa o frică de 
mare, dacă mai vine un om în primărie. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că înainte de a se vota, a întrebat 
dacă mai sunt discuţii, însă nu s-a înscris nimeni şi propune trecerea la punctul 
suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016. 
 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. 
 Doamna consilier Elena Repciuc spune că ar trebui ca pe viitor, conducerea 
şcolii să cumpere bunuri şi servicii de la unităţile protejate. 
 Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu opt voturi „pentru” şi 
două „abţineri” a doamnei consilier Elena Repciuc şi a domnului consilier 
Gheorghe Coturbaş. 
 Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc întreabă de ce aşa o frică dacă 
mai vine un om în primărie, o persoană care să-l sprijine pe primar? 



 Doamna consilier Maria Apetroaiei, spune că din discuţiile avute în şedinţele 
de comisie, tocmai s-a exprimat cineva că sunt destui care stau degeaba, întrebând 
dacă mai trebuie unul? 
 Domnul  consilier Florin Daniel Romaniuc, spune că această persoană îl va 
sprijini pe primar să se facă ceva în Solca şi nu vede de ce atâta scandal acum, că 
au mai fost angajări în primărie şi n-au mai fost atâtea discuţii şi opoziţii. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan se adresează domnilor consilieri, să-şi 
amintească precum în Campania electorală s-a subliniat faptul că sunt prea mulţi în 
primărie, iar domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi îi transmite că va face în 
scris să se vadă ce s-a întâmplat cu păşunea că bani la subvenţie s-a luat, însă 
lucrări nu s-au făcut. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că asociaţia a solicitat din 
luna februarie rezilierea contractului, însă nu a primit nici un răspuns şi nu vede ce 
treabă are domnul Bahan cu asta. 
 Domnul secretar spune că urmare adresei asociaţiei pentru rezilierea 
contractului de concesiune a solicitat acesteia prezentarea unui document din care 
să rezulte încetarea activităţii asociaţiei, dar nu s-a primit nimic, întrebându-l pe 
domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi ce se întâmplă. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că s-a întârziat motivate de 
faptul că încă nu au Hotărârea definitivă a instanţei. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş, întreabă dacă s-a plătit redevenţa. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş îi transmite că în acest caz contractual 
se poate rezilia. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că domnul Gheorghe 
Ghinghiloschi nu este preşedintele asociaţiei, însă el a semnat peste tot, chiar şi 
contractul, iar acum toloaca a rămas aiurea. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş îl întreabă pe domnul Ghinghiloschi 
dacă are vreo calitate în cadrul asociaţiei. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu are nici o calitate, că 
nu este nici membru, nici preşedinte, doar are împuternicire. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş îi spune că nu are ce căuta în asociaţie 
deoarece nu are animale. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan îi spune domnului consilier Gheorghe 
Ghinghiloschi că umblând să faci rău unora îţi faci rău singur şi-l roagă pe domnul 
secretar să ia măsuri. 
 Domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr spune că ar trebui de discutat alte 
treburi mult mai importante.   
 Domnul consilier Gheorghe Bahan îl acuză pe domnul Ghinghiloschi că n-a 
făcut nimeni ceea ce a făcut el. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că lucrările efectuate le-a 
făcut din banii lui. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş spune că în calitate de viceprimar, a 
fost în comisia pentru verificarea lucrărilor pe păşune. Preşedintele asociaţiei avea 



obligaţia să invite comisia, să verifice, însă a primit doar o singură invitaţie într-un 
an de la domnul Florea, preşedintele asociaţiei. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că situaţia de până acum îl obligă, 
că dacă nu-i dai la om lucru de gândit nu te lasă şi că Dumnezeu nu bate cu bota. 
Totodată îl atenţionează pe domnul consilier Florin Daniel Romaniuc să aibă grijă, 
că, cum se respectă programul la primărie, aşa să-l respecte şi el şi soţia sa. 
 Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc spune că şi acum patru ani, când a 
intrat în politică a cerut să nu fie atac la persoană, fapt care nu concretizat, iar 
referitor la programul său, are un director care-i stabileşte programul, şi  munca sa 
nu i-o face nimeni, rugând din nou să nu fie atacat. 
 Domnul consilier Petru Repciuc îi spune domnului consilier Gheorghe 
Bahan că aşa cum a muncit dumnealui toată viaţa, tot aşa muncesc şi alţii acum.   
 Domnul consilier Gheorghe Bahan îl întreabă pe domnul Romaniuc ce 
munceşte la şcoală, că stă toată ziua în centru şi-l urmăreşte pe el, când pleacă, 
unde pleacă. Îi mai spune că el n-a umblat niciodată după semnături, iar acum doar 
l-a avertizat, cum urmăreşte programul la toată lumea, tot aşa poate fi urmărit şi el 
şi că nu are cum să se ridice mai sus de funcţia de consilier. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei  spune că Solca are multe probleme, că 
nu i-a fost frică să voteze pentru un consilier, dar a considerat că este viceprimarul, 
secretarul, consilierul juridic  care să-l ajute pe domnul primar. Mai spune că nu 
vrea să jignescă pe nimeni, dar ar trebui de calmat, de inventariat problemele 
localităţii, bugetul. În concluzie, problemele pot fi gestionate de primar, viceprimar 
şi aparatul din subordine. 
 Domnul secretar spune că în Legea nr. 215/2001 sunt prevăzute atribuţiile 
primarului şi viceprimarului, iar o parte din atribuţii se pot delega viceprimarului şi 
consilierului personal, şi domnul primar exprimându-şi dorinţa angajării unui 
consilier personal, l-a sprijinit în iniţiarea proiectului de hotărâre din punct de 
vedere al legalităţii. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă dacă a fost întrebat viceprimarul 
dacă poate duce la îndeplinire şi o parte din atribuţiile primarului.  
 Domnul secretar spune că nu este vorba de a fi fost întrebat domnul 
viceprimar, ci doar că asta îşi doreşte domnul primar, iar domnului viceprimar i se 
vor stabili atribuţii prin dispoziţia primarului. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că dacă până acum viceprimarul 
nu are atribuţii, înseamnă că primarul se descurcă singur. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei este de părere că ar trebui ca primarul şi 
viceprimarul să se înţeleagă bine. 
 Domnul primar afirmă că el se înţelege bine cu viceprimarul. 
 Doamna consilier Elena Repciuc întreabă dacă nu s-ar găsi o persoană din 
primărie căreia să i se predea din atribuţiile primarului. 
 Domnul primar spune că nu, motivat de faptul că fiecare are atribuţiile sale. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă de ce viceprimarul nu poate 
avea o fişă a postului, atâta timp cât toţi salariaţii din primărie o au. 



 Domnul viceprimar spune că pe perioada concediului de odihnă a domnului 
primar a preluat atribuţiile primarului, în concluzie, nefiind probleme.  
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş, spune că, în Campania electorală s-a 
vorbit de furtul din pădure, din câte a înţeles a fost un control de fond şi ar vrea să 
ştie concluziile urmare acestui control, rugând să fie publice. 
 Domnul primar spune că încă nu a primit nici un raport oficial, însă când îl 
va primi îl va face public. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că din discuţiile avute un inginerul 
Pârghie, s-au imputat 8000 lei, din care s-au plătit 5000 lei şi au mai rămas 3000 
lei. 
 Domnul primar subliniază că încă nu are nimic oficial în acest sens.  
 Doamna consilier Maria Apetroaiei informează plenul de problema de la 
subsolul blocului, precum s-au înfundat nişte ţevi şi este plin de apă şi fecale, fiind 
un focar de infecţii, rugând găsirea unei soluţii. Spune că a ridicat această 
problemă în şedinţa Consiliului Local, întrucât Consiliul local gestionează 
problemele localităţii.  
 Domnul primar, spune că atâta timp cât nu se iau măsuri pentru înfiinţarea 
unei asociaţii a locatarilor nu se va putea face prea multe, deoarece locatarii sunt 
proprietari, iar subsolul este proprietate comună.  
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu se găseşte un 
preşedinte, deoarece nu-şi asumă nimeni răspunderea, ca ulterior să fie acuzat. 
 Domnul primar spune că, totuşi oamenii ar trebui să conştientizeze că 
asociaţia va fi în beneficial lor, că prin asociaţie se pot obţine multe  fonduri. 
 Domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr informează plenul precum timp de 
16 ani a vidanjat la blocuri şi la ACET neluând nici un ban, şi spune că va presta 
acest serviciu şi în continuare dacă i se va permite să parcheze vidanja în curtea 
primăriei, iar referitor la constituirea unei asociaţii de locatari, cu toate că s-a mai 
încercat, spune că ar trebui de pus anunţ pe fiecare scară, poate de data asta 
oamenii vor înţelege, iar dacă nu se va vrea şi nu se va vrea, primăria are acoperire 
că a încercat.   
        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. 
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