ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 29 noiembrie 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 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. 217 din 23 noiembrie
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.6416 din 23.11.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.6417
din 23.11.2016.
Conform HCL Solca nr. 70/31.10.2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna
noiembrie 2016, domnul
consilier Gheorghe Ghinghiloschi a fost propus şi
desemnat cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Gheorghe Ghinghiloschi, 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.217 din 23 noiembrie 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 31 octombrie 2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
2. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a Adresei Instituţiei Prefectului –
Judeţul Suceava, nr.18445/10/1/04.11.2016, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 6352/21.11.2016 şi modificarea în mod corespunzător a Procesului verbal,

încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului
Solca din data de 23.09.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna decembrie 2016.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. 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
5. 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
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul
local al oraşului Solca pentru Parohia Ortodoxă „Sfinţii Apostoli” Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
7. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei
Colţun Lăcrimioara Florentina, domiciliată în oraşul Solca, judeţul Suceava, strada
Tomşa Vodă, bl. 8D, sc. A, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
6057/02.11.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
8. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Vasilovici Neculae Ovidiu, preşedintele Asociaţiei Tarokiştilor din judeţul
Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 6237/11.11.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
9. Întrebări, interpelări.
Supusă la vot, ordinea de zi, 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 31 octombrie
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: Prezentarea şi supunerea spre
dezbatere
a
Adresei
Instituţiei
Prefectului
–
Judeţul
Suceava,
nr.18445/10/1/04.11.2016, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.

6352/21.11.2016 şi modificarea în mod corespunzător a Procesului verbal,
încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului
Solca din data de 23.09.2016.
Domnul secretar prezintă Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
prin care informează faptul că urmare analizării procesului verbal de şedinţă
(minuta) din data de 23.09.2016 s-a constatat o neconcordanţă, în sensul că deşi au
fost nouă consilieri prezenţi, şapte au votat „pentru”, iar consilierul în cauză s-a
„abţinut”, rezultând un total de opt consilieri şi nu nouă.
Având în vedere eroarea de redactare întrucât opt consilieri au votat
„pentru”, se supune la vot modificarea în mod corespunzător a procesului verbal
încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului
Solca din data de 23.09.2016 şi se votează cu unanimitate de voturi „pentru”,
urmând ca domnul consilier Gheorghe Coturbaş, preşedinte de şedinţă în data de
23 septembrie 2016, să-l semneze.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul
Suceava, pentru luna decembrie 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 Pavel Marulă să fie preşedinte de şedinţă, în luna decembrie.
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 Pavel Marulă să fie preşedinte de şedinţă, în luna decembrie şi se votează cu
unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul patru 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 consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune ca reprezentanţii
consiliului local în Comisia locală 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 să rămână cei stabiliţi prin
HCL nr. 44/11.07.2016.
Nefiind alte 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 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.
Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc şi
domnul consilier Gheorghe Coturbaş sunt rugaţi să părăsească 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.
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 nouă voturi „pentru”.
Doamna consilier Elena Repciuc şi domnul consilier Gheorghe Coturbaş
sunt invitaţi în sala de şedinţe.
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru Parohia
Ortodoxă „Sfinţii Apostoli” 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 consilier Gheorghe Ghinghiloschi întreabă dacă reuşeşte preotul să
cheltuie banii până la sfârşitul anului.
Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul primar dacă a discutat cu preotul
deoarece data trecută s-a aprobat 60 000 lei, iar acum 50 000 lei.
Doamna consilier Elena Repciuc consideră că ar trebui de aprobat anul
viitor, întrucât timpul este scurt şi nu va reuşi preotul să-i cheltuiască.
Domnul primar informează plenul precum a discutat cu preotul, iar acesta l-a
asigurat că în două săptămâni finalizează lucrările. Totodată mai spune că anul
acesta, banii se vor da urmare depunerii actelor justificative, în limita a 50 000 lei,
iar pentru anul viitor va avea în vedere să i se dea diferenţa.
Domnul viceprimar roagă de avut în vedere ca anul viitor să se mai dea 10
000 lei.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu
unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei Colţun Lăcrimioara Florentina,
domiciliată în oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Tomşa Vodă, bl. 8D, sc. A,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 6057/02.11.2016.
Domnul secretar prezintă cererea doamnei Colţun Lăcrimioara Florentina
prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de aproximativ 1000 mp, situat
pe strada Nicolae Bălcescu, teren deţinut în chirie de tatăl său, Colţun George.

Supusă la vot solicitarea doamnei Colţun Lăcrimioara Florentina, primeşte
acord de principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul opt înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Vasilovici Neculae Ovidiu,
preşedintele Asociaţiei Tarokiştilor din judeţul Suceava, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 6237/11.11.2016.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Vasilovici Neculae Ovidiu, prin
care solicită cumpărarea spaţiilor deţinute în chirie de Clubul de Tarok din Solca,
conform valorii stabilite prin Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit
la comanda dumnealui, de către PFA Moroşan Mihai, la data de 17.10.2016.
Doamna consilier Maria Apetroaiei consideră că ar trebui mai întâi ca plenul
să decidă dacă este de acord cu vânzarea acestor spaţii, iar apoi Primăria să
întocmească evaluarea.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că domnul Vasilovici nu avea
dreptul să facă evaluarea după cum doreşte el, întrucât clădirea este a Primăriei şi
Primăria trebuie să evalueze ceea ce are, nu altcineva.
Doamna consilier Elena Repciuc este de părere că mai bine s-ar schimba
destinaţia în locuinţă socială.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că în urmă cu câţiva ani s-a hotărât
în consiliul local ca la expirarea contractului de închiriere să se schimbe destinaţia
în locuinţă socială, întrebând ce se întâmplă, cât mai este valabil contractul de
închiriere.
Doamna consilier Maria Apetroaiei este de părere că ar trebui de analizat
dacă este rentabil de păstrat acest spaţiu, iar în caz contrar de luat o decizie în
vederea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc spune că în situaţia în care există
un contract de închiriere valabil, nu se poate scoate la vânzare prin licitaţie publică,
fără rezilierea contractului mai întâi.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că se ştie foarte bine că, deja
domnul Vasilovici are pe cineva în acel spaţiu, că a subînchiriat, iar acum vrea să-l
cumpere ca să-l vândă chiriaşului său.
Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că ar trebui de verificat dacă
domnul Vasilovici a respectat clauzele stipulate în contractul de închiriere, iar în
caz contrar să se rezilieze.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, preşedinte de şedinţă propune să
i se formuleze un răspuns domnului Vasilovici, precum Consiliul local este de
acord cu scoaterea la vânzare prin licitaţie publică şi nu prin încredinţare directă
aşa cum a solicitat dumnealui, solicitându-i totodată să-şi dea acordul pentru
rezilierea contractului de închiriere.
Plenul consiliului local este de acord cu propunerea domnului consilier
Gheorghe Ghinghiloschi, şi se trece la punctul nouă înscris pe ordinea de zi:
Întrebări, interpelări.

Domnul viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr solicită constituirea unei comisii
pentru rezolvarea problemelor cu imobilele, nelocuite şi de demolat unde se
impune.
Domnul primar invită consilierii locali la manifestarea organizată de
Primăria oraşului Solca cu prilejul zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a
României, în data de 1 Decembrie 2016, ora 12,00, în Parcul din centrul oraşului.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi,
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,
Gheorghe GHINGHILOSCHI

SECRETAR,
Marian LUNGU

