ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 16 februarie 2018

Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca,
conform Dispoziţiei nr. 46/31.03.2018, face apelul nominal şi arată că la această
şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11, domnul
consilier Marulă Petru Pavel fiind absent, şedinţa este legal constituită.
La şedinţă participă domnul Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului
Solca, domnul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, viceprimarul oraşului Solca şi Gabriela
Colţun pentru redactarea procesului verbal.
În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă
extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 81 din
13 februarie 2018, 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.769 din 13.02.2018.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.770
din 13.02.2018.
Conform HCL Solca nr. 2/31.01.2018 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie
2018, domnul consilier Florin Daniel Romaniuc a fost propus şi desemnat cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Florin Daniel 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.81 din 13 februarie 2018, 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 ianuarie 2018.
Prezintă: Angelica BAHAN, secretar al oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere,
pentru anul 2018, pentru persoanele vârstnice din Căminul pentru Persoane
Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a valorii integrale a contribuţiei lunare
de întreţinere datorată de către beneficiarii căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai
acestora.

Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi
al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca
Supusă la vot, ordinea de zi este votată cu zece 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 ianuarie
2018.
Domnişoara Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca, luând cuvântul,
propune supunerea la vot, spre aprobare, a procesului verbal, întrucât materialul a
fost pus la dispoziţie în şedinţele de comisii, 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 zece voturi "pentru".
Înainte de a se trece la punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, d-ra Angelica
Bahan aduce la cunoştină celor prezenţi, faptul că în cazul în care există situaţii de
conflicte de interese sau incompatibilităţi, legat de proiectele de hotărâre ce
urmează a fi prezentate, consilierul local în cauză nu poate lua parte la deliberare şi
la adoptarea acestora, potrivit prevederilor legale.
Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2018, pentru persoanele
vârstnice din Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a modului de acoperire a
valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de către beneficiarii
căminului şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora.
Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc şi
domnul consilier Gheorghe Coturbaş părăsesc sala de şedinţe, motivat de faptul că
nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor, în conformitate cu
prevederile art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001, atât la punctul doi înscris pe
ordinea de zi, cât şi la punctul trei înscris pe ordinea de zi.
La rugămintea domnului primar, d-ra Angelica Bahan 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 opt voturi "pentru".
Se trece la punctul trei aprobat 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 2018.
Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Florin Daniel
Romaniuc părăseşte şi dumnealui sala de şedinţe, motivat de faptul că nu poate lua
parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 46
alin (1) din Legea nr. 215/2001.
Având în vedere că domnul consilier Florin Daniel Romaniuc este
preşedinte de şedinţă, nu participă la deliberare, la adoptarea hotărârii şi refuză

semnarea acesteia, domnişoara secretar solicită propuneri din partea plenului
pentru desemnarea a trei consilieri locali care să semneze hotărârea.
Domnul consilier Petru Repciuc propune pe domnul consilier Petru Cotoară.
Domnul consilier Valeruţ Ţăranu-Hofnăr propune pe doamna consilier
Maria Apetroaiei.
Doamna consilier Maria Apetroaiei
propune pe domnul Gheorghe
Ghinghiloschi.
Nefiind alte propuneri se supun la vot propunerile ca domnii consilieri: Petru
Cotoară, Maria Apetroaiei şi Gheorghe Ghinghiloschi să semneze hotărârea şi se
votează cu şapte voturi "pentru".
Se trece la prezentarea materialelor.
Domnişoara secretar prezintă raportul, expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre.
Doamna Mirela Pricop, şef birou, buget contabilitate, resurse umane,
impozite şi taxe locale în cadrul Primăriei oraşului Solca, explică plenului, detaliat,
prevederile bugetare, pentru anul 2018.
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi
Consiliului Local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă dacă este vreo diferenţă la plata
iluminatului public cu ledurile noi.
Doamna Pricop spune că iluminatul cu leduri este mai avantajos întrucât
înainte iluminatul public era asigurat câteva ore pe noapte, iar acum toată noaptea,
însă, va avea în vedere, va verifica şi-l va informa concret ce diferenţe sunt cu
privire la plata energiei electrice.
Domnul viceprimar o întreabă pe doamna contabil, dacă ulterior, în timpul
anului, lista de investiţii poate fi modificată, exemplificând faptul că în clădirea
unde funcţionează ACET-ul plouă şi se impune neapărat refacerea acoperişului.
Doamna contabil spune că nevoi sunt multe şi speră la rectificări pozitive în
cursul anului.
Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca şi al
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018 şi se votează cu
şapte voturi "pentru".
Domnii consilieri: Florin Daniel Romaniuc, Gheorghe Coturbaş şi Elena
Repciuc sunt invitaţi în sala de şedinţe.
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.

PREŞDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Florin-Daniel ROMANIUC

SECRETAR,
Angelica BAHAN

