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 martie 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,
doamna Gheorghina Mirela Pricop, şef birou buget contabilitate, resurse umane,
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei 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. 79 din 24 martie
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.1718 din 24.03.2017.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1719
din 24.03.2017.
Conform HCL Solca nr.11/28.02.2017 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie
2017, domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc a fost propus şi desemnat cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Daniel-Florin Romaniuc, 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. 79 din 24 martie 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 28 februarie 2017.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi
modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul
2016.
Prezintă: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi
al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor actualizat, la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se
va recolta din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca, în anul de
producţie 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr.
10/07.02.2017 privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea
orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul
2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
9. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Danilo Dumitru, de profesie medic dentist, din Ukraina, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 1310/13.03.2017.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
10. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Ghinghiloschi Ionel din oraşul Solca, str. Republicii, nr. 56A, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 1558/20.03.2017.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
11. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită
suplimentarea acesteia cu cinci puncte, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile
şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi
privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire a unei străzi din oraşul
Solca, judeţul Suceava.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii formulată
de un număr de 37 de cetăţeni din oraşul Solca, înregistrată la Primăria oraşului
Solca sub nr. 1727 din 27.03.2017.

Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Covaliu Ioan domiciliat în oraşul Solca. strada Progresului, nr. 21, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 1866 din 31.03.2017.
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 28 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 punctul doi înscris pe ordinea de zi: Raport privind starea
economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire
a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2016.
La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă Raportul privind
starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la
îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2016.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, 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 aprilie
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 Valeruţ Ţăranu-Hofnăr să fie preşedinte de şedinţă, în luna aprilie 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
Valeruţ Ţăranu-Hofnăr să fie preşedinte de şedinţă, în luna aprilie 2017 şi se
votează cu unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, pe anul 2017.
Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc şi
domnii consilieri: Gheorghe Coturbaş şi Daniel Florin Romaniuc 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 consilier Gheorghe Bahan se arată nemulţumit de faptul că trei
consilieri trebuie să părăsească sala, întrebând totodată ce se întâmpla dacă mai
erau cinci consilieri profesori, nu se aproba bugetul?
Domnul secretar informează plenul că înainte de şedinţă s-a interesat la
Instituţia Prefectului, că a discutat chiar cu şefa de la juridic, iar aceasta i-a sugerat
ca cei care ar fi în conflict de interese să nu participe la deliberare şi la adoptarea
hotărârii.
Doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi
domnul consilier Daniel Florin Romaniuc, părăsesc sala de şedinţe.
Având în vedere faptul că domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc este
preşedinte de şedinţă, nu a participat la deliberare şi la adoptarea hotărârii şi va
refuza să semneze Hotărârea, potrivit art. 47 din Legea nr. 215/2001, hotărârea
consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali. Din aceste considerente,
domnul secretar solicită propuneri pentru desemnarea unui număr de trei
consilieri care vor semna Hotărârea privind aprobarea bugetului local al oraşului
Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2017.
Domnul consilier Petru Repciuc propune pe doamna consilier Maria
Apetroaiei, pe domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi şi pe domnul consilier
Petru Cotoară.
Nefiind alte propuneri, se supun la vot propunerile domnului consilier Petru
Repciuc, ca doamna consilier Maria Apetroaiei, domnul consilier Gheorghe
Ghinghiloschi şi domnul consilier Petru Cotoară, să semneze Hotărârea privind
aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, pe anul 2017, și se votează cu opt voturi "pentru".
Din rândul consilierilor desemnaţi să semneze Hotărârea privind aprobarea
bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii, pe anul 2017, doamna consilier Maria Apetroaiei este rugată să conducă
lucrările şedinţei.
Doamna consilier Maria Apetroaiei luându-şi locul la prezidiul lucrărilor
şedinţei, o invită pe doamna Gheorghina Mirela Pricop, şef birou buget
contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale să prezinte proiectul de buget.
Doamna Gheorghina Mirela Pricop, prezintă proiectul de buget detaliat.
Nefiind discuţii pe marginea celor prezentate, se supune la vot şi se votează
cu opt voturi "pentru".
Doamna consilier Elena Repciuc și domnii consilieri: Gheorghe Coturbaș și
Florin-Daniel Romaniuc sunt invitați în sala de ședințe.
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat, la nivelul oraşului
Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2017.
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi
Consiliului Local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Gheorghe Bahan propune angajarea unui coșar, întrucât nu
are cine curăța coșurile în Solca sau eventual de pus pe cineva din primărie, iar
Consiliul local să stabilească o taxă pentru această prestație, cum este şi taxa
pentru gunoi menajer.
Domnul primar afirmă precum coșarul trebuie să fie autorizat și primăria nu
dispune de asemenea personal, însă dacă cineva dorește un loc de muncă, va fi
dirijat să se autorizeze pentru un asemenea serviciu.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune să se ia bani de la piață și să se
pună un om să măture hornurile.
Domnul primar spune că este Hotărârea Consiliului Local pentru curățarea
șanțurilor și nu se respectă și nu vede că o Hotărâre pentru curățarea hornului s-ar
respecta. Totodată informează plenul precum funcționarea Gărzii de Intervenție
Solca este un avantaj pentru oraș, întrucât potrivit Ordinului 96/2016 fiecare
unitate administrativ teritorială cu populație până la 5 000 locuitori este obligată să
achiziționeze o mașină, iar costul acesteia este cel puțin 100 000 euro.
Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi
se votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul șase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta din fondul forestier,
proprietate publică a oraşului Solca, în anul de producţie 2017.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă pe ce criterii s-au bazat când au
stabilit cantitatea și dacă nu se aprobă ce se întâmplă?
Domnul secretar spune că Ocolul Silvic care administrează padurea a stabilit
cantitatea, conform amenajamentului.
Nefiind alte discuții, se supune la vot și se votează cu unanimitate de voturi
"pentru".
Se trece la punctul șapte înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 10/07.02.2017 privind valorificarea unei
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la
dispoziţia Primăriei oraşului Solca.
Domnul secretar prezintă expunerea de motive și proiectul de hotărâre.
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi
Consiliului Local avizează favorabil 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 opt înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul
oraşului Solca, judeţul Suceava, 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.
Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se
votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind stabilirea taxelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă

destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului public şi privat al oraşului
Solca, judeţul Suceava, 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.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi se arată nemulțumit de noile taxe
de închiriere, întrucât sunt prea mari, exemplificând că pentru 10 ari ar fi trebuit să
plătească 280 lei, drept pentru care a depus cerere că renunță.
Domnul secretar spune că a discutat cu evaluatorul și nu se poate ca prețurile
să fie mai mici, întrucât aceste rapoarte se trimit la ANEVAR și nu riscă să-și
piardă autorizația.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că nu este de acord cu aceste
tarife, întrucât terenul din Solca nu este productiv, întrebând de ce au făcut alții
evaluarea și nu Scrobac.
Domnul secretar spune că inițial s-a stabilit ca domnul ing. Scrobac să
întocmească raportul de evaluare, însă a avut probleme și nu a putut, așa că au fost
nevoiți să apeleze la alții.
Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că s-ar mai putea face o evaluare,
însă această evaluare trebuie plătită și nu este oportun să se plătească încă o
evaluare.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că toate contractele de închiriere
trebuiau să treacă prin consiliul local.
Domnul secretar spune că potrivit prevederilor legale, Consiliul local aprobă
tariful, iar închirierea se face prin licitație publică, ceea ce nu s-a făcut. Totodată
mai spune că anul trecut, prin Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, s-au aprobat și taxele de închiriere, ceea ce nu a fost legal, întrucât curtea de
conturi impune aprobarea taxelor, urmare întocmirii unui raport de evaluare.
Nefiind alte discuții se spune la vot și se votează cu opt voturi "pentru", un
vot "împotrivă" al domnului consilier Gheorghe Coturbaș și două "abțineri" a
doamnei consilier Elena Repciuc și-a domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi,
motivate de faptul că prețul este mult prea mare.
Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.
31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
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 discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se
votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind atribuirea de denumire a unei străzi din oraşul Solca, judeţul
Suceava.
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 discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se
votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul nouă înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Danilo Dumitru, de profesie medic
dentist, din Ukraina, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
1310/13.03.2017.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Danilo Dumitru, prin care
solicită închirierea unui spațiu, în sediul fostei primării, pentru cabinet
stomatologic.
Supusă la vot solicitarea domnului Danilo Dumitru, primește acord de
principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul zece înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Ghinghiloschi Ionel din oraşul
Solca, str. Republicii, nr. 56A, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
1558/20.03.2017.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Ghinghiloschi Ionel, prin care
solicită cumpărarea imobilului din strada Republicii, nr. 56.
Domnul viceprimar este de părere că mai întâi ar trebui de dat în chirie și
după aceea vândut.
Domnul secretar spune că valorile pentru chirie sunt mari și nu ar închiria
nimeni, iar dacă se aprobă scoaterea la vânzare, vânzarea va fi prin licitație publică.
Domnul viceprimar spune că ar mai fi o soluție, să se demoleze și să se
evalueze terenul pentru scoaterea la vânzare.
Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că ar fi o cheltuială în plus și că
mai bine s-ar vinde așa, întrucât cu siguranță cumpărătorul o va demola și va
beneficia de teren.
Supusă la vot solicitarea domnului Ghinghiloschi Ionel, primește acord de
principiu din partea plenului cu zece voturi "pentru" şi o "abţinere" a domnului
consilier Gheorghe Ghinghiloschi, motivată de faptul că este frate cu solicitantul
său.
Se trece la primul punctul patru suplimentar aprobat pe ordinea de zi:
Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii formulată de un
număr de 37 de cetăţeni din oraşul Solca, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 1727 din 27.03.2017.
Domnul secretar prezintă cererea cetăţenilor din oraşul, prin care solicită
repararea împrejmuirii la cimitirul din strada Gheorghe Doja.
Domnul viceprimar spune că s-au aprobat 60 000 lei pentru culte şi din
această sumă să se aibă în vedere şi refacerea gardului la cimitir.
Domnul primar spune că suma de 60 000 lei, aprobată pentru culte este
pentru continuarea lucrărilor la gardul parohiei.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că nu este de acord să se dea toţi
banii preotului, iar cimitirul să fie fără gard, susţinând repararea gardului la cimitir,
din respect pentru cei care sunt înmormântaţi acolo, întrucât cimitirul este foarte
frumos şi este păcat să nu aibă gard.

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că şi anul trecut s-au
aprobat 50 000 lei pentru gardul parohiei şi întreabă dacă este justificare pentru
cheltuirea acestora, întrucât din câte a observat gardul nu este gata.
Domnul primar spune că nici încă 50 000 lei nu ajung, întrucât conform
proiectului, gardul are o fundaţie de aproximativ 2 m şi vine zidit din piatră, însă
va face tot posibilul să repare şi gardul cimitirului din strada Gheorghe Doja.
Doamna Gheorghina Mireala Pricop, şefa biroului buget contabilitate, la
întrebarea ce posibilităţi ar fi pentru refacerea gardului la cimitir, spune că va lua
din banii de la culte, întrucât preotul ca să poată primi banii, trebuie să-i depună o
nouă documentaţie.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune să se dea aceşti bani cu destinaţie
specială pentru refacerea cimitirului din strada Gheorghe Doja.
Domnul primar spune că va face gardul în regie proprie, întrucât nu este bine
cu destinaţie specială, că va fi nevoie de proiect, avize şi având în vedere cât s-ar
cheltui pe proiect şi avize, se repară gardul.
Se trece la punctul cinci suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Covaliu Ioan domiciliat
în oraşul Solca. strada Progresului, nr. 21, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 1866 din 31.03.2017.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Covaliu Ioan, prin care solicită
cumpărarea terenului în suprafaţă de aproximativ 4 ari, situat pe strada progresului,
teren pe care-l deţine în chirie.
Supusă la vot solicitarea domnului Covaliu Ioan, primeşte acord de principiu
din partea plenului cu 10 voturi "pentru" şi o "abţinere" a doamnei consilier Doina
Covaliu, motivată de faptul că este soţia solicitantului.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Florin-Daniel Romaniuc,
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,
Daniel Florin ROMANIUC

SECRETAR,
Marian LUNGU

