ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 31 august 2016

Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 9 consilieri locali din
totalul de 11, doamna consilier Ţehanciuc Teodora şi domnul consilier Valeruţ
Ţăranu-Hofnăr fiind absenţi, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă participă de asemenea, d-nul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul
oraşului Solca, domnul Vasilovici Ovidiu, cetăţean cu reşedinţă în 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. 158 din 25 august
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.4634 din 25.08.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.4635
din 25.08.2016.
Conform HCL Solca nr. 47/27.07.2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna august
2016, domnul consilier Petru Cotoară a fost propus şi desemnat cu unanimitate de
voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Petru Cotoară 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.158 din 25 august 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 27 iulie 2016 şi a procesului verbal încheiat cu prilejul
desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de
22 august 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 septembrie 2016.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului din cadrul
Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul Consultativ al
Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare „Cămin
pentru Persoane Vârstnice Solca”.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a preţurilor
de referinţă al masei lemnoase pe picior, propusă de către Ocolul Silvic
„Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, care prestează servicii silvice pentru fondul
forestier, proprietate publică a oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
6. 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
7. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită
suplimentarea acesteia, 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 Adresei nr,.
143/30.08.2016 a Partidului Mişcarea Populară Suceava, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 4779/31.08.2016.
3. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Vasilovici Ovidiu, preşedintele Asociaţiei Tarokiştilor din judeţul
Suceava, cu reşedinţa în oraşul Solca, str. Republicii, nr. 37, înregistrată
la Primăria oraşului Solca sub nr. 4704/30.08.2016.
4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a cererii domnului Vasilovici
Adrian, din oraşul Solca, str. Republicii, nr.37, prin mandatar Vasilovici
Ovidiu, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4705/30.08.2016.
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 Vasilovici Adrian,
domnul consilier Petru Cotoară, preşedinte de şedinţă propune prezentarea
cererilor ale acestuia, aprobate ca puncte suplimentare pe ordinea de zi.
Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului preşedinte,
domnul secretar prezintă cererea domnului Vasilovici Ovidiu, preşedintele
Asociaţiei Tarokiştilor din judeţul Suceava, cu reşedinţa în oraşul Solca, str.
Republicii, nr. 37, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4704/30.08.2016,

prin care solicită cumpărarea imobilului pe care-l deţine în chirie şi cererea
domnului Vasilovici Adrian, din oraşul Solca, str. Republicii, nr.37, prin mandatar
Vasilovici Ovidiu, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4705/30.08.2016,
prin care solicită cumpărarea grădinii aferentă imobilului din strada Republicii, nr.
39.
Având în vedere faptul că în cerere se menţionează că ar fi o Hotărâre a
Consiliului Local privind vânzarea către filială a celor două camere, domnul
secretar informează plenul că nu a fost nici o Hotărâre în acest sens, că s-a pus în
discuţie la vremea respectivă doar pentru un acord de principiu.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc întreabă de ce nu s-au continuat
demersurile, dacă s-a dat un acord de principiu.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş, intervine şi spune că la vremea
respectivă nu s-a dat acord de principiu pentru scoaterea la vânzare, ci pentru
rezilierea contractului de chirie şi transformarea imobilului în locuinţă socială,
lucru care nu s-a întâmplat.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc întreabă dacă se poate face o
evaluare.
Domnul secretar spune că în cazul în care se dă un acord de principiu, se
face evaluarea şi domnul Vasilovici are drept de preemţiune.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş este de părere că ar trebui de discutat
situaţia şi de luat o hotărâre în următoarea şedinţă.
Domnul Vasilovici Ovidiu luând cuvântul spune că de trei ani ceilalţi
chiriaşi au renunţat şi nu mai plăteşte nimeni chirie.
Domnul primar intervine şi spune că urmare discuţiei referitoare la această
problemă, a verificat şi chiriaşii: Hojbotă Gheorghe, Galeş Rodica, Moraru
Gabriela şi Asociaţia de Tarok, pentru anul 2015 şi-au plătit chiria.
Domnul Vasilovici Ovidiu spune că domnul viceprimar Valeruţ Ţăranu
Hofnăr l-a informat precum toţi au renunţat şi că nu mai plăteşte nimeni chirie.
Domnul consilier Gheorghe Cotrubaş, spune că nu are rost de lungit această
discuţie, că ar trebui de analizat, de discutat cu toţi chiriaşii, iar dacă aceştia
renunţă, să se scoată la licitaţie. Totodată propune ca reprezentanţi ai consiliului
locali din cadrul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism şi ai Comisiei pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism să se
deplaseze la faţa locului, pentru a constata starea imobilului, să se dicute cu fiecare
chiriaş, iar în şedinţa următoare să se prezinte concluziile, urmare cărora se va lua
o hotărâre.
Propunerea domnului consilier Gheorghe Coturbaş este supusă la vot şi
votată cu unanimitate de voturi “pentru”.
Se prezintă punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei nr,. 143/30.08.2016 a Partidului

Mişcarea Populară Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
4779/31.08.2016.
Domnul secretar prezintă adresa Partidului Mişcarea Populară prin care
informează că membrii Consiliului Executiv Judeţean PMP Suceva au luat la
cunoştinţă decizia doamnei Ţehanciuc Teodora de a demisiona din cadrul
Consiliului Local al oraşului Solca, conform demisiei înregistrate în data de
30.06.2016.
Încheie spunând că în prima şedinţă ordinară a Consiliului Local, va înceta
mandatul doamnei Ţehanciuc Teodora şi se va valida mandatul domnului Marulă
Petru.
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 27 iulie 2016 şi a
procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 22 august 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 septembrie 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
Gheorghe Coturbaş să fie preşedinte de şedinţă, în luna septembrie.
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
Gheorghe Coturbaş să fie preşedinte de şedinţă, în luna septembrie şi se votează cu
unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să
facă parte din Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice 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 Bahan o propune pe doamna consilier Maria
Apetroaiei.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier
Gheorghe Bahan ca doamna consilier Maria Apetroaiei să facă parte din Consiliul
Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca şi se votează cu şase
voturi “pentru” şi trei “abţineri” a domnilor consilieri: Maria Apetroaiei, Elena
Repciuc şi Gheorghe Coturbaş.
Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului social cu cazare „Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca”.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi
menţionează că acesta a fost redactat în data de 29 iulie, iar ulterior, s-a primit o
adresă din partea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca prin care informează
că funcţia de contabil şef trebuie să fie trecută ca şi funcţie de conducere, şi drept
urmare astăzi, se va adopta o Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea
organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
a serviciului social cu cazare „Cămin pentru Persoane Vârstnice Solca”, astfel
organigrama va fi anexa nr.1, anexa nr.1 va deveni anexa nr. 2 şi anexa nr.2 va
deveni anexa nr. 3.
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 şapte voturi “pentru” şi două “abţineri”, a doamnei consilier Elena
Repciuc şi a domnului consilier Gheorghe Coturbaş.
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea metodologiei de calcul a preţurilor de referinţă al masei lemnoase pe
picior, propusă de către Ocolul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, care
prestează servicii silvice pentru fondul forestier, proprietate publică a 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 şase înscris 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.
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei şi
consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Petru Cotoară informează plenul că este vorba de produse
accidentale I şi II, iar în preţurile stabilite se plăteşte şi coaja şi cepurile, în
concluzie preţurile sunt bune.

Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi
se votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016.
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 şapte 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.
Doamna consilier Maria Apetroaiei propune schimbarea destinaţiei şcolii
vechi, în casă mortuară şi eventual un prăznicar.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că din câte ştie sala de
sport din clădirea şcolii vechi a fost amenajată recent.
Domnul primar spune că trebuie de văzut mai întâi dacă se vor îndeplini
condiţiile de autorizare.
Doamna consilier Maria Apetroaiei este de părere că dacă există bunăvoinţă
din partea executivă şi deliberativă, se vor îndeplini şi condiţiile necesare.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc informează plenul precum la
corpul C „Progresul” se vor efectua lucrări de reabilitare şi astfel trei săli de clasă
vor fi nevoite să-şi desfăşoare cursurile după-amiază sau la şcoala veche. Se ştie că
spaţiu şcolar acolo este impropriu, însă având în vedere reabilitarea Corpului C vor
fi nevoiţi s-o ocupe temporar. De asemenea mai informează că biblioteca şcolară
îşi desfăşoară activitatea în clădirea consiliului judeţean şi din câte a înţeles vor să
facă investiţii şi cum şcoala nu dispune de spaţiu pentru aceasta, o soluţie ar fi şi
mutarea bibliotecii în şcoala veche.
Domnul secretar afirmă că imobilul unde-şi desfăşoară în prezent activitatea
biblioteca şcolară este în domeniul public al judeţului, iar terenul este al oraşului
Solca şi dat în folosinţă printr-o hotărâre a consiliului local .
Domnul consilier Gheorghe Bahan se arată nemulţumit întrucât Casa
tineretului s-a dat tot Centrului de Plasament, terenul tot lor şi că nu a fost normal
să stea vacile cu şcoala şi biblioteca. Mai spune că s-au băgat bani fără nici un rost
în Primăria veche şi acum stă muzeu.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că ar trebui de adoptat o
hotărâre privind oile din câmp.
Domnul primar spune că se va interesa cum au procedat localităţile
învecinate şi va iniţia un proiect de hotărâre în acest sens.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş este de părere că cei care au efective
mari de animale, să fie chemaţi şi de vorbit să respecte regulile.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc informează plenul că în fiecare
an, înainte de începerea anului şcolar se igienizează şcoala şi îşi exprimă
nemulţumirea relaţiei pe care a avut-o şcoala până acum cu primăria, afirmând că
primăria, prin primar şi angajaţi ar trebui să-şi schimbe atitudinea faţă de şcoală.

Motivează această afirmaţie urmare faptului că a solicitat nişte muncitori de la
ajutorul social să-i sprijine la curăţenie în şcoală, că s-au trimis două persoane care
au vopsit două uşi, iar din partea responsabilului acestora, salariat în cadrul
primăriei nu a fost interes ce-au făcut, ci i-au întrebat arogant cât au stat, să ştie cât
să-i ponteze. De asemenea un alt răspuns arogant din partea acestuia a fost că se
cere sprijin de la Primărie iar salariaţii şcolii sunt în concediu, lucru care nu este
adevărat, întrucât cu toţii s-au implicat şi au muncit cot la cot.
Doamna Repciuc Elena spune că atunci când s-a desfiinţat spitalul au rămas
14 oameni, că n-a primit sprijin de la nimeni, că timp de trei luni a muncit toată
lumea, la văruit, vopsit. Nu spune să nu se ajute şcoala, însă vrea şi ea ajutor.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc, spune că la şcoală sunt probleme
mari: la şcoala nouă plouă prin acoperiş, la grădiniţă este frig şi afirmă totodată că
în ultimii zece ani din partea primăriei nu a fost nimeni la şcoală să vadă dacă sunt
nevoi.
Domnul primar, referitor la beneficiarii de ajutor social spune că nu poate
să-i constrângă, întrucât sunt puţini care prestează şi au de efectuat un număr mic
de ore.
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc spune că nu l-a deranjat faptul că
persoana respectivă a muncit două ore, ci aroganţa cu care i s-a răspuns din partea
angajatului primăriei şi consideră prioritar ca instituţiile publice să fie sprijinite,
mai ales şcoala care este aducătoare de bani.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că toată lumea cere, însă Primăria
are buget sărac, iar referitor la beneficiarii de ajutor social, ştie că s-a spus că sunt
mulţi, însă nu se ştie că majoritatea sunt scutiţi pentru efectuarea orelor, iar
primăria ca să ajute trebuie să aibă, ca muncitori angajaţi sunt doar doi, trei. De
asemenea este de părere că la şcoală se pot chema şi părinţii să ajute, deoarece
primarului îi este foarte greu, că dacă nu are de unde şi cu ce, nu are cum să ajute.
Mai spune că asemenea discuţii au fost dintotdeauna, că toţi vin la primărie şi cer
ajutor, însă ar trebui să se ştie că primăria nu are cum să ajute pe toată lumea.
Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că aşteaptă un răspuns la
propunerea sa.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că ar trebui de interesat
pentru un proiect, pentru casă mortuară.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Petru Cotoară, 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 COTOARĂ

SECRETAR,
Marian LUNGU

