ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 30 septembrie 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,
domnii: Ţehanciuc Mihai, Bahan Vasile şi Colţuneac Romică, cetăţeni ai 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. 179 din 23 septembrie
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.5175 din 23.09.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5176
din 23.09.2016.
Conform HCL Solca nr. 56/31.08.2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna
septembrie 2016, domnul consilier Gheorghe Coturbaş a fost propus şi desemnat
cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Gheorghe Coturbaş, 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.179 din 23 septembrie 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 august 2016, a Procesului verbal încheiat cu prilejul
desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de
16 septembrie 2016 şi a procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei
de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 23 septembrie 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 octombrie 2016.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier
local al doamnei Ţehanciuc Teodora, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului
de consilier local.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în
cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, al domnului MARULĂ PETRUPAVEL.
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
6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii formulată
de numiţii: Dudici Doina, Dudici Nicolae, Ţehanciuc Mihai şi Colţuneac Paulina,
domiciliaţi în oraşul Solca, judeţul Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 4946/12.09.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
7. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei
Chindriş Domnica, domiciliată în oraşul Cajvana, nr. 662, judeţul Suceava,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5157/23.09.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
8. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită
suplimentarea acesteia cu un punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării,
prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească
Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
Supusă la vot, ordinea de zi cu modificarea adusă este votată cu unanimitate
de voturi.
Având în vedere că în sala de şedinţe sunt prezenţi domnii: Tehanciuc
Mihai, Bahan Vasile şi Colţuneac Romică, domnul preşedinte propune discutarea
punctului şase înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi
soluţionare a cererii formulată de numiţii: Dudici Doina, Dudici Nicolae,
Ţehanciuc Mihai şi Colţuneac Paulina, domiciliaţi în oraşul Solca, judeţul Suceava,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4946/12.09.2016.
Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului preşedinte,
domnul secretar prezintă cererea prin care se solicită denumirea străzii pe care
locuiesc.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş întreabă ce presupune acest lucru.
Domnul secretar informează că dacă se doreşte un nume istoric va fi nevoie
de avize suplimentare, iar dacă nu, este suficient un proiect de hotărâre.

Domnul consilier Gheorghe Coturbaş întreabă dacă sunt propuneri pentru
denumirea străzii.
Domnul Colţuneac Romică spune că nu ţin neapărat ca strada să poarte
numele unui istoric, ci să aibă o denumire şi propune ca acesta să se numească
strada Trandafirilor.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot şi se votează cu unanimitate de
voturi.
Domnul Colţuneac Romică mulţumeşte în numele celorlalţi pentru iniţiativă
şi părăsesc sala.
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 august 2016,
a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 16 septembrie 2016 şi a procesului
verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al
oraşului Solca din data de 23 septembrie 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 octombrie 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 doamna
consilier Doina Covaliu să fie preşedinte de şedinţă, în luna octombrie.
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
Doina Covaliu să fie preşedinte de şedinţă, în luna octombrie şi se votează cu
unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Ţehanciuc Teodora,
prin demisie, şi declararea ca vacant a locului de consilier local.
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
validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului
Solca, al domnului MARULĂ PETRU-PAVEL.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi
adresa PMP Suceava ce a stat la baza iniţierii acestui proiect de hotărâre.
Procesul verbal al Comisiei de validare din cadrul 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”.
Domnul Marulă Petru-Pavel este invitat pentru depunerea şi semnarea
Jurământului.
Având în vedere că domnul consilier Marulă Petru Pavel a depus şi semnat
Jurământul, acesta este primit cu aplauze în rândul consilierilor locali.
Se trece la punctul cinci înscris 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.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu nouă voturi „pentru” şi două „abţineri”, a doamnei consilier Elena
Repciuc şi-a domnului consilier Gheorghe Coturbaş.
Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă
din Pădurea orăşenească Solca.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
De asemenea, informează plenul că la licitaţia din data de 20.09.2016 nu s-a
înscris nici un agent economic şi având în vedere că este în vigoare un nou
Regulament de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin HG nr. 617/31.08.2016, cu aplicare de la data de 02.09.2016
care permite ca preţurile de APV pentru actele de punere în valoare să fie bază de
pornire la licitaţie, a solicitat Ocolului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
să comunice în regim de urgenţă preţurile de APV pentru actele de punere în
valoare nr. 977056-SV-160997865, nr. 977062-Sv-160997865 şi nr. 977058-SV160997865.
Prin adresa nr. 3207/26.09.2016, Ocolul Silvic „Bucovina” Câmpulung
Moldovenesc a comunicat preţurile de APV, calculate în baza Metodologiei de
calcul al preţurilor de referinţă al masei lemnoase pe picior astfel: pentru cantitatea
de 269 mc – 194 lei/mc, pentru cantitatea de 410 mc – 193 lei/mc, iar pentru
cantitatea de 72 mc – 137 lei/mc, şi drept urmare s-a iniţiat acest proiect de
hotărâre. Totodată mai spune că, potrivit Caietului de sarcini, anexă la acest proiect
de hotărâre, licitaţia va avea loc în data de 18.10.2016, ora 9ºº, preselecţia în data

de 12.10.2016, ora 14ºº, iar documentaţia de înscriere la preselecţie de depune până
pe data de 11.10.2016, ora 15ºº şi prin Dispoziţia primarului se va stabili comisia
de preselecţie şi comisia de licitaţie.
Nefiind discuţii pe marginea celor prezentate, se supune la vot şi se votează
cu unanimitate de voturi „pentru”.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş întreabă dacă urmare controlului de
fond s-a mai primit raportul.
Domnul primar informează că s-a primit, iar urmare activităţii de verificare
s-a constatat un prejudiciu în valoare de 8000 lei, fiind achitat o parte de pădurar.
Domnul consilier mulţumeşte pentru răspuns şi se trece la punctul şapte
înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a
cererii doamnei Chindriş Domnica, domiciliată în oraşul Cajvana, nr. 662, judeţul
Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5157/23.09.2016.
Domnul secretar prezintă cererea doamnei Chindriş Paraschiva prin care
solicită cumpărarea suprafeţei de 923 mp în strada Republicii. Totodată informează
plenul precum terenul a fost trecut în domeniul privat al oraşului Solca în
noiembrie 2015 printr-o hotărâre a Consiliului local, iar acum trebuie de intabulat
şi cu acordul Consiliului local se va iniţia un proiect de hotărâre pentru scoaterea la
vânzare.
Domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr spune că atunci când s-a dat
acordul de principiu, acesta a fost condiţionat să se lase cale de acces din strada
Splaiul Independenţei, pe lângă zid.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că a verificat planul de
situaţie şi este prevăzută calea de acces.
Domnul consilier Valeruţ Ţăranu Hofnăr spune că s-a mai cumpărat şi o
microstaţie de epurare şi că ar trebui de avut în vedere şi acea suprafaţă.
Nefiind alte discuţii se spune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi
„pentru”.
Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.
Domnul consilier Romaniuc Daniel Florin informează plenul precum un
grup de tineri din oraşul Solca s-au gândit să organizeze o activitate cu conotaţie
oficială, o prezentare a produselor agricole, de hramul localităţii. Ştiu că Primăria
nu are bani, însă ar fi mulţumiţi să primească o sponsorizare din partea
consilierilor, salariaţilor. Programul activităţii constă în: vineri – 14 octombrie, un
program cu muzică populară, susţinut de tineri din Solca, iar seara un concert cu
formaţia din Solca; sâmbătă-duminică, un program cu muzică uşoară, tradiţii,
obiceiuri, şezătoare la casa muzeu. Mai spune că a luat legătura cu domnul Ursan
din Clit pentru o expoziţie de caricatură la Primăria veche, un spectacol karaoke,
speră să-l convingă pe domnul Ursan pentru un concert de operă şi oricine doreşte
să vină cu idei, să sprijine, e binevenit. În principiu a discutat şi cu domnul primar,
acesta fiind de acord. De asemenea mai spune că au mai desfăşurat două activităţi
pentru tineri „karaoke”, că nu au fost probleme, nu au avut reclamaţii, că se
încearcă să se facă din nimic ceva.

Domnul primar spune că şi prima activitate din parc, pentru cei mici a avut
succes.
Domnul consilier Romaniuc Daniel Florin spune că pentru spectacol sunt
două variante: o scenă în parc sau un vagon de tir în faţa bisericii, însă aici e mai
greu că trebuie aprobarea preotului şi acesta s-ar putea să nu fie de acord. În
concluzie cea mai bună variantă este o scenă în parc.
Doamna consilier Doina Covaliu spune că deschide oficial lista
sponsorizării.
Domnul primar spune că dacă Primăria şi agenţii economici ar sprijini
organizatorii ar fi minunat.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că ar fi bine ca domnul Romaniuc
să primească sprijin de la Centrul de Creaţie Suceava.
Domnul consilier Romaniuc Florin subliniază că ceea ce face nu face pentru
el, iar cine poate să ajute cu cunoştinţe de la centru este bine primit.
Doamna consilier Elena Repciuc donează indemnizaţia de consilier pe o
lună.
Doamna consilier Maria Apetroaiei este de părere că dacă tot se demarează
spre o activitate culturală, aceasta ar trebui să aibă permanenţă, considerând că
şcoala trebuie să facă ceva, plecarea să fie de acolo, căci dacă acolo nu se întâmplă
nimic nu-i bine, că ar trebui de creat fonduri prin bilet de intrare, că nu se poate
cere bani că şi magazinele sunt sărace.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că şcoala are profesor de muzică şi
ar trebui de făcut activităţi permanente.
Domnul consilier Florin Romaniuc spune că profesorul de muzică are un
program foarte încărcat şi nu-i poate impune să stea şi după-amiaza, iar ceea ce
face, nu face pentru el că nu are nici un interes, ci pentru oraş.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că în fiecare an, la constituirea
bugetului trebuie de prins şi la cultură.
Domnul primar informează plenul de continuarea Sărbătorilor Memoriei şi-i
invită totodată la concertul de zicale, interpretat de Zicălaşii, în data de 5 octombrie
2016, în Parcul din centrul oraşului, ora 14ºº .
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că ar trebui de făcut un
anunţ cu păşunatul pe legea zootehniei.
Domnul primar spune că din câte a înţeles, în Codru cineva din comuna
Poieni Solca deja păşunează şi că el personal va verifica.
Domnul viceprimar spune că mai este Lucan pe Coman, însă acesta
păşunează pe terenul lui Flutur şi nu creează probleme.
Domnul primar este de părere că cine are un acord cu proprietarul are voie,
cine nu, nu şi că trebuiau de invitat la această şedinţă.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc spune că a citit Legea zootehniei
şi că ar trebui de pus în aplicare, dând citire totodată art.44, art. 41 lit.f) şi art.42.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că, situaţia gravă e că s-au adus
multe oi din alte localităţi, că ar trebui de văzut din evidenţele doctorului veterinar

câte oi are Solca şi cum nici oamenii nu au venit să plângă, este bine de lăsat aşa,
înseamnă că nu sunt probleme.
Domnul primar spune că nu se poate să fie lăsaţi aşa, că trebuie chemaţi toţi
să li se pună în vedere.
Domnul secretar spune că în următoarea şedinţă a consiliului local se va
iniţia un proiect de hotărâre privind componenţa comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local, urmare validării mandatului de consilier local al domnului
Marulă Petru Pavel, întrebând totodată plenul dacă este de acord cu numirea
domnului consilier Marulă Petru Pavel membru în Comisia pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism,
în locul doamnei Teodora Ţehanciuc sau sunt alte propuneri.
Nefiind alte propuneri, plenul consiliului local îşi exprimă acordul cu
numirea domnului consilier Marulă Petru Pavel membru în Comisia pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism din cadrul Consiliului Local.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Gheorghe Coturbaş,
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 COTURBAŞ

SECRETAR,
Marian LUNGU

