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Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 28 aprilie 2017

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 Doina Covaliu şi domnul consilier Gheorghe
Ghinghiloschi fiind absenţi nemotivaţi, şedinţa este 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. 91 din 21 aprilie
2017, 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.2200 din 21.04.2017.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2201
din 21.04.2017.
Conform HCL Solca nr.15/31.03.2017 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie
2017, domnul consilier Valeruţ Ţăranu-Hofnăr a fost propus şi desemnat cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Valeruţ Ţăranu Hofnăr, 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. 91 din 21 aprilie 2017, 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 martie 2017.
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 mai 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al
bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii, pe anul 2016.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru scoaterea la
vânzare, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate
privată a oraşului Solca, judeţul Suceava.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de dezvoltare
economică şi socială a oraşului Solca în perioada 2013 - 2023, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca nr. 67 din 30 decembrie 2013.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Rusu Savin din oraşul Solca, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
2138/18.04.2017.
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 două puncte, respectiv:
1. Prezentarea și supunerea spre dezbatere a Adresei Ministerului
Turismului, înregistrată la Primăria orașului Solca sub nr. 2294/27.04.2017.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
2. Prezentarea și supunerea spre dezbatere a Adresei Avocatului Poporului,
nr. 7153 din 25.04.2017, înregistrată la Primăria orașului Solca sub nr.
2295/27.04.2017.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
Supusă la vot ordinea de zi cu modificarea adusă, este votată cu unanimitate
de voturi "pentru".
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 martie 2017.
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 mai 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 Maria Apetroaiei să fie preşedinte de şedinţă, în luna mai 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
Maria Apetroaiei să fie preşedinte de şedinţă, în luna mai 2017 şi se votează cu
unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2016.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive, raportul și proiectul de
hotărâre.
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei și
Consiliului Local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul viceprimar infoarmează plenul că la primărie se desfășoară
activitatea de control a Curții de Conturi, iar aceasta va hotărâ dacă banii s-au
cheltuit cu chibzuință și totodată menționează că anul 2016 a fost un an bun și
speră că și în continuare vor fi bani.
Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea de principiu pentru scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui
teren în suprafaţă de 923 mp, proprietate privată a oraşului Solca, judeţul Suceava.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei și
Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul secretar informează plenul că urmare a unor discuții la Instituția
Prefectului, referitoare la vânzarea terenurilor, prin licitație publică, i s-a
comunicat că este bine adoptarea unei hotărâri de principiu, ca și procedură de
lucru, iar în cazul în care se va adopta hotărârea de principiu, în următoarea ședință
se va da o hotărâre pentru scoaterea la vânzare a terenului.
Nefiind discuţii pe marginea celor 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
actualizarea Strategiei de dezvoltare economică şi socială a oraşului Solca în
perioada 2013 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Solca
nr. 67 din 30 decembrie 2013.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se
votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul șase înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Rusu Savin din oraşul Solca,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2138/18.04.2017.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Rusu Savin prin care solicită
cumpărarea suprafeței de aproximativ 15 ari teren, care se află situat în prelungirea
grădinii din spatele casei.
Doamna consilier Maria Apetroaie, roagă de făcut cadastru pe strada Splaiul
Independenței, de la piață în jos, întrucât cunoaște foarte bine situația terenului

solicitat menționând că linia casei unde locuiește domnul Rusu Savin este
perpendiculară pe albia pârâului, și urmare a unor discuții cu familia acestuia a
înțeles că ar dori să fie expropriați, iar dacă acum solicită cumpărarea terenului și
după expropriere nu este corect.
Domnul viceprimar, Valeruț Țăranu Hofnăr, președinte de ședință asigură că
personalul din primărie va ține cont de precizările făcute, vor soluționa și clarifica
situația.
Domnul secretar spune că se va da un răspuns solicitantului în funcție de
situația juridică a terenului.
Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea și
supunerea spre dezbatere a Adresei Ministerului Turismului, înregistrată la
Primăria orașului Solca sub nr. 2294/27.04.2017.
Domnul secretar prezintă Adresa Ministerului Turismului prin care solicită
completarea documentației pentru atestarea orașului Solca ca stațiune turistică de
interes local, menționând că în cel mai scurt timp, într-o ședință extraordinară, va
fi necesară adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă
depunerea documentației pentru obținerea atestării.
Domnul viceprimar spune că singura problemă este PUG-ul și că ar trebui de
urgentat finalizarea.
Domnul primar spune că PUG-ul a fost finalizat și înaintat la MDRAP
pentru avizare, însă nu a primit nici un răspuns.
Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea și
supunerea spre dezbatere a Adresei Avocatului Poporului, nr. 7153 din 25.04.2017,
înregistrată la Primăria orașului Solca sub nr. 2295/27.04.2017.
Domnul secretar prezintă Adresa Avocatului Poporului, prin care transmite
concluziile și recomandările urmare anchetei derulate în data de 27 februarie 2017
la Căminul pentru persoane Vârstnice Solca și la Primăria orașului Solca.
Domnul viceprimar spune că situația căminului rămâne o problemă, că ar
trebui de insistat la colegii primari, viceprimari ai UAT-urilor care au aparținători
internați în cămin să-i susțină, iar la nivel local, în cazul în care va fi vreo
rectificare de buget, trebuie de avut în vedere și căminul.
Se trece la ultimul punct aprobat pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.
Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă ce se mai știe despre gardul de
la cimitirul din strada Gheorghe Doja.
Domnul viceprimar spune că s-au făcut măsurători, urmând să se procure
materialele necesare: țeava galvanizată și restul.
Doamna consilier Elena Repciuc întreabă ce se întâmplă cu podurile, dacă se
mai fac, întrucât sunt un pericol public.
Domnul primar spune că a solicitat două lonjeroane de 18,5 m, că solicitarea
a fost aprobată, însă totul depinde de firma de dezmembrare și trimiterea în depou
la Suceava.
Domnul viceprimar propune ca ședințele Consiliului Local să fie în ultima zi
lucrătoare din lună, însă să nu mai fie vinerea. În situația în care ultima zi
lucrătoare este vineri, ședința să aibă loc joi.

Plenul Consiliului Local fiind de acord cu propunerea domnului viceprimar,
urmează efectuarea modificărilor corespunzătoare și în Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului Local.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Valeruț Țăranu Hofnăr,
preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumindu-le tuturor
celor prezenţi pentru participare.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Valeruț ȚĂRANU-HOFNĂR

SECRETAR,
Marian LUNGU

