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Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 29 decembrie 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, domnul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, viceprimarul oraşului Solca,
domnul Babi Mihail, cetăţean din oraşul 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. 237 din 22 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.7079 din 22.12.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.7080
din 22.12.2016.
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 Petru Pavel Marulă a fost propus şi desemnat cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Petru Pavel Marulă, 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.237 din 22 decembrie 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 ordinare a Consiliului Local al oraşului
Solca din data de 29 noiembrie 2016, a procesului verbal încheiat cu prilejul
desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 7
decembrie 2016 şi a procesului verbal încheiat cu prilejul şedinţei de îndată a
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 16 decembrie 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 ianuarie 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2017, în oraşul Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr.
34/31.05.2016 pentru stabilirea consumului lunar de carburant, pentru mijloacele
de transport şi utilajele din dotarea Primăriei oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Asociaţiei
Culturale Solca, nr. 25/06.12.2016, înregistrată la Primăria la Primăria oraşului
Solca sub nr. 6634/08.12.2016.
6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Babi Mihail, domiciliat în oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Slatinei, nr. 6A,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 6998/19.12.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
7. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită
suplimentarea acesteia cu un punct: 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, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2016.
Supusă la vot ordinea de zi cu modificarea adusă, este votată cu unanimitate
de voturi.
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 29 noiembrie
2016, a procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 7 decembrie 2016 şi a procesului
verbal încheiat cu prilejul şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca
din data de 16 decembrie 2016.
D-nul secretar, luând cuvântul, propune supunerea la vot, spre aprobare, a
proceselor verbale, întrucât materialele au fost puse la dispoziţie în şedinţa de
comisie, şi cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând totodată dacă sunt
modificări, completări.
Nefiind discuţii referitoare la procesele verbale întocmite, se supun 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 ianuarie 2017.
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 doamna
consilier Elena Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna ianuarie 2017.
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
Elena Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna ianuarie 2017 şi se votează cu
unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, în oraşul Solca.
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.
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 pentru
modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 34/31.05.2016 pentru stabilirea consumului
lunar de carburant, pentru mijloacele de transport şi utilajele din dotarea Primăriei
oraşului Solca.
Domnul secretar prezintă raportul 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, din câte are ştiinţă consumul
maxim se aprobă prin Hotărâre de Guvern şi consideră că se discută prea repede
despre cheltuieli, atâta timp cât nu este aprobat bugetul.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că în situaţia în care n-o să
fie bani, nu se va consuma, că se va consuma în limita posibilităţilor financiare.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş apreciază faptul că s-au gândit la
majorarea cotei, întrucât şi în timpul mandatului său s-a solicitat acest lucru, însă
nu s-a aprobat.
Domnul primar exemplifică precum a mers două drumuri la Bucureşti şi s-a
terminat cota.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că fiecare maşină trebuie să aibă
activitate zilnică şi în raport cu activitatea prestată, primeşte motorină, căci dacă se
vrea se poate consuma, dacă nu, nu.
Încheie spunând că fiecare maşină trebuie să aibă fişa de activitate zilnică.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi
„pentru”.
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Asociaţiei Culturale Solca, nr.

25/06.12.2016, înregistrată la Primăria la Primăria oraşului Solca sub nr.
6634/08.12.2016.
Domnul secretar prezintă adresa Asociaţiei Culturale, al cărui preşedinte este
domnul Straton Virgil, prin care solicită acordarea în comodat a unei încăperi din
clădirea fostei primării, pentru desfăşurarea activităţii.
Doamna consilier Elena Repciuc spune că Asociaţia de părinţi a solicitat un
spaţiu din 2005 şi nu a primit, iar în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată nu se
compară cu Asociaţia Culturală al cărui statut nu se cunoaşte.
Domnul secretar spune că i-a cerut domnului Straton să anexeze la cerere
Actul constitutiv şi Statutul, însă până la această dată nu a prezentat nimic.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că atunci când i s-a aprobat
domnului profesor Buiucliu, poligonul de tir, acesta a venit în consiliul local a
prezentat statutul şi intenţiile şi i s-a aprobat, tot aşa ar trebui să vină şi domnul
Straton să prezinte plenului ce intenţii are.
Plenul consiliului local se arată de acord cu cele menţionate de domnul
consilier Gheorghe Bahan, ca domnul Straton Virgil, preşedintele asociaţiei să vină
la următoarea şedinţă şi să prezinte Statutul asociaţiei şi Actul constitutiv, iar dacă
va fi oportun pentru localitate îi vor aproba.
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Babi Mihail, domiciliat în oraşul
Solca, judeţul Suceava, strada Slatinei, nr. 6A, înregistrată la Primăria oraşului
Solca sub nr. 6998/19.12.2016.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Babi Mihail, prin care solicită
cumpărarea unei suprafeţe de teren, lângă locuinţa sa, din strada Slatinei.
Domnul consilier Gheorghe Bahan se arată de acord cu solicitarea domnului
Babi Mihail, doar că ar trebui de văzut la faţa locului să nu fie vorba de terenul
unde este amplasată fântâna cu slatină.
Domnul Babi Mihail spune că nu este vorba de acel teren pentru care a mai
făcut solicitare în trecut, întrucât a înţeles că acolo nu i se poate da din cauza
fântânii cu slatină, că acum a solicitat aproximativ doi ari, teren care se află la deal
de locuinţa nouă, deoarece doreşte să construiască un şopron.
Domnul secretar spune că cererea va fi direcţionată doamnei Lungu Isabella
şi doamnei Vasiloschi Lenuţa, care vor merge la faţa locului pentru identificarea
terenului, vor scoate situaţia acestuia de la Cartea Funciară, vor face un referat, iar
în baza acestuia, Consiliul local se va pronunţa.
Domnul Babi Mihail, mulţumeşte plenului şi speră într-o rezolvare
favorabilă.
Se trece la punctul suplimentar aprobat 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, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2016.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre şi
subliniază faptul că modificarea constă în introducerea unei structuri, Cabinet
primar – consilier al primarului, pe perioada mandatului.

Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi
Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr, spune că în şedinţa de comisie a
votat „împotrivă”, însă acum va vota „pentru”.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot şi se votează cu nouă voturi „pentru”
şi două voturi „împotrivă” al doamnei consilier Elena Repciuc şi al domnului
consilier Gheorghe Coturbaş.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Petru Pavel Marulă,
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
Petru Pavel MARULĂ

SECRETAR,
Marian LUNGU

