ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 28 februarie 2017
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 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. 20 din 22 februarie
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.939 din 22.02.2017.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.940
din 22.02.2017.
Conform HCL Solca nr. 6/31.01.2017 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie
2016, domnul consilier Petru Repciuc a fost propus şi desemnat cu unanimitate de
voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Petru Repciuc, 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. 20 din 22 februarie 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 extraordinare a Consiliului Local al
oraşului Solca din data de 7 februarie 2017.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
2. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Apetroaiei Maria, consilier local
3. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Bahan Gheorghe, consilier local

4. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Cotoară Petru, consilier local
5. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Coturbaș Gheorghe, consilier local
6. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Covaliu Doina, consilier local
7. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Ghinghiloschi Gheorghe, consilier local
8. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Marulă Petru Pavel, consilier local
9. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Repciuc Elena, consilier local
10. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Repciuc Petru, consilier local
11. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Romaniuc Daniel Florin, consilier local
12. Raport privind activitatea desfășurată în calitate de consilier local al
orașului Solca, în anul 2016.
Prezintă: Țăranu-Hofnăr Valeruț, consilier local
13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul
Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie
al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes
local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca,
pentru anul 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
17. Întrebări, interpelări.

Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită
suplimentarea acesteia cu două puncte, respectiv:
1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Apetroaiei Mihai Florin din oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr. 49,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1017/27.02.2017.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
2. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Covaliu Cristian Aurel, din oraşul Solca, strada Republicii, nr. 19, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 1054/28.02.2017.
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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 7 februarie
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 punctele 2 ÷ 12 înscrise pe ordinea de zi.
Domnul secretar informează plenul că rapoartele au fost întocmite pentru
activitatea desfăşurată de la începutul mandatului, iunie - decembrie 2016, că vor fi
afişate la avizierul Primăriei şi consideră că nu mai are rost să fie prezentate.
Plenul consiliului local se arată de acord cu cele relatate de domnul secretar
şi se trece la punctul 13 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul
Suceava, pentru luna martie 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 domnul
consilier Daniel Florin Romaniuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna martie 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 domnul consilier
Daniel Florin Romaniuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna martie 2017 şi se
votează cu unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul 14 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca,
judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2017 - 2018.

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 15 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui reprezentant din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care
să facă parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă"
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.
Doamna consilier Doina Covaliu propune pe domnul consilier Petru
Repciuc.
Doamna consilier Elena Repciuc propune pe domnul consilier Petru
Cotoară.
Domnul consilier Petru Cotoară refuză, motivat de faptul că ar fi în conflict
de interese, deoarece soţia sa este cadru didactic şi membru în consiliul de
administraţie. Totodată, domnul consilier Petru Cotoară o propune pe doamna
consilier Doina Covaliu.
Doamna consilier Doina Covaliu refuză, întrucât l-a propus pe domnul Petru
Repciuc.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea doamnei consilier Doina
Covaliu, ca domnul Petru Repciuc să fie membru în Consiliul de administraţie al
Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca şi se votează cu unanimitate de voturi
"pentru".
Se trece la punctul 16 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către
beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2017.
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.
Doamna consilier Elena Repciuc, roagă de avut în vedere şi sprijinirea
căminului, întrucât au o grădină de zarzavat, iar de anul trecut nu s-au mai făcut
angajări şi din şapte persoane la întreţinere a rămas cu 4 şi nu poate să scoată
bătrânii la plivit şi la curăţat pomii, văruit şi altele. De asemenea mai roagă de avut
în vedere dacă este posibil să se asigure şi paza pe timp de zi, între orele 7ºº-15ºº.
Domnul primar asigură de tot sprijinul atunci când va fi nevoie.
Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Apetroaiei Mihai Florin
din oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr. 49, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 1017/27.02.2017.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Apetroaiei Mihai Florin prin
care solicită cumpărarea unei suprafeţe de aproximativ 3 ha teren, situat în locul
numit "Lunca Buhaiului".

Domnul primar informează plenul că este vorba de terenul care a fost dat în
folosinţă gratuită Centrului de Plasament "Mihail şi Gavril" Solca.
Domnul viceprimar spune că terenul este foarte rău, însă atenţionează
precum acesta a fost dat Centrului de plasament, printr-o hotărâre a Consiliului
local, care trebuie anulată în baza unei solicitări din partea acestuia.
Domnul primar spune că a discutat cu domnul Maximiuc Alexandru
administratorul centrului, iar acesta i-a comunicat verbal că nu mai doresc terenul
şi vor face şi o adresă scrisă în acest sens.
Nefiind alte discuţii, solicitarea domnului Apetroaiei Mihai Florin primeşte
acord de principiu din partea plenului cu 10 voturi "pentru" şi o "abţinere" a
doamnei consilier Maria Apetroaiei, motivând faptul că solicitantul este fiul ei.
Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Covaliu Cristian Aurel,
din oraşul Solca, strada Republicii, nr. 19, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 1054/28.02.2017.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Covaliu Cristian Aurel, prin care
solicită cumpărarea suprafeţei de aproximativ 70 mp teren, situat în faţa
proprietăţii sale din strada Muncii, nr. 4.
Supusă la vot solicitarea domnului Covaliu Cristian Aurel, primeşte acord de
principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.
Doamna consilier Maria Apetroaiei întreabă dacă nu se poate face ceva
pentru acoperirea găurilor pe strada Tomşa Vodă, din centrul oraşului până la
Biserica Ortodoxă.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că trebuie mai întâi să se
facă vremea şi cu siguranţă se va repara.
Domnul consilier Gheorghe Bahan este de părere că pentru a se repara se
cheltuie bani degeaba şi mai bine de căutat soluţii să se asfalteze din nou.
Domnul primar spune că a depus două proiecte pentru modernizarea
străzilor din localitate şi speră să se aprobe.
Domnul consilier Daniel Florin Romaniuc informează precum în zona Casei
Muzeu s-au adus nişte câini ciobăneşti şi întreabă totodată dacă nu se pot lua
măsuri în acest sens, întrucât sunt pericol public.
Domnul primar spune că se va interesa la adăpostul din Rădăuţi, că la
Suceava este plin.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că este nevoie de o hârtie de la
Direcţia Sanitar Veterinară precum s-a depistat un câine muşcat de o vulpe turbată
şi aşa se vor căsăpi toţi, altfel nu.
Domnul primar spune că pentru rezolvarea situaţiei în acest mod, doctorul
veterinar trebuie să ducă la direcţie doi câini turbaţi.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Petru Repciuc, 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 REPCIUC

SECRETAR,
Marian LUNGU

