ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 2 martie 2018
Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, secretar al 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 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 de îndată a
fost convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr.95 din 28 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.1021 din 28.02.2018.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1022
din 28.02.2018.
Conform HCL Solca nr. 6/28.02.2018 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna martie
2018, domnul consilier, viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr a fost propus şi
desemnat cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, viceprimar 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.95 din 28 februarie 2018, care conţine următorul proiect al
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la
Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca
Supusă la vot, ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi "pentru".
Înainte de prezentarea materialelor, dra Angelica Bahan aduce la cunoştină
celor prezenţi, faptul că în cazul în care există situaţii de conflicte de interese sau
incompatibilităţi, legat de proiectul de hotărâre ce urmează a fi prezentat,
consilierul local în cauză nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea acesteia,
potrivit prevederilor legale.

Neexistând situaţii de conflicte de interese sau incompatibilităţi, la
rugămintea domnului primar dra 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".
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier, viceprimar Valeruţ Ţăranu
Hofnăr, 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,
Valeruţ ŢĂRANU-HOFNĂR

SECRETAR,
Angelica BAHAN

