ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 25 octombrie 2018

Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Solca cu atribuţii de secretar al oraşului Solca, face apelul nominal şi arată că la
această şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11, doamna consilier Elena
Repciuc fiind absentă, motivat de faptul că este plecată în concediu de odihnă, şedinţa este legal
constituită.
La şedinţă participă domnul 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.218 din 17 octombrie 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. 5103 din 17.10.2018.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5104 din 17.10.2018.
Conform HCL Solca nr. 46/28.09.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna octombrie 2018, doamna consilier Elena Repciuc a
fost propusă şi desemnată cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-na consilier, Elena Repciuc, fiind absentă, dra Angelica Bahan, prezintă expunerea de motive şi
Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul
Suceava, pentru şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018.
Domnul consilier Petru Cotoară propune pe domnul consilier Petru Repciuc.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier Petru Cotoară, ca domnul
consilier Petru Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, la şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 25
octombrie 2018 şi se votează cu zece voturi "pentru", adoptându-se astfel, HCL Solca nr. 51 din 25
octombrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul
Suceava, pentru şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2018.
Domnul consilier Petru Repciuc, luându-şi locul la prezidiul lucrărilor şedinţei, mulţumeşte dnilor 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.218 din 17
octombrie 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 28 septembrie 2018.
Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al oraşului
Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii a aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava,
aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL Solca nr. 16 din 03.06.1994 privind darea în
folosinţă Casei de Copii şcolari Solca, a unui imobil şi a HCL Solca nr. 27 din 29 august 2003 pentru
modificarea HCL Solca nr. 16 din 03.06.1994 privind darea în folosinţă Casei de copii şcolari Solca, a
unui imobil.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi 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
6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
7. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Parohiei "Sfinţii Apostoli" din
oraşul Solca, nr. 41 din 10.10.2018, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5006 din 10.10.2018.
Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
8. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Avram Sorin,
proprietar al SC "Ramsor" Com SRL, cu sediul în oraşul Solca, strada Gheorghe Doja, nr. 37, înregistrată
la Primăria oraşului Solca sub nr. 5042 din 15.10.2018.
9. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită suplimentarea acesteia cu şase
puncte, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 2, Art. 3 şi a conţinutului Anexei nr. 2 la HCL Solca
nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor
tehnico-economici, pentru Proiectul "MODERNIZARE GRĂDINIŢA "MUGURI DE BRAD" SOLCA,
PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA",
în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1,
Operaţiunea B- Clădiri publice.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru
Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE,
ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara
3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice şi a art. 1 şi art. 3 din HCL Solca nr.
30/26.06.2018 pentru modificarea Art. 3 si a continutului Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 la HCL Solca nr.
42/31.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnicoeconomici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA
EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii
acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod
nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei primarului oraşului nr. 215 din 09 octombrie
2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii, pe anul 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 348.218 lei, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018, pentru reglementarea unor măsuri fiscalbugetare.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Florea Gheorghe,
domiciliat în oraşul Solca, strada Libertăţii, nr. 8, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
5238/25.10.2018.

Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
Supusă la vot ordinea de zi, cu modificarea adusă este aprobată 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 28 septembrie 2018.
Domnişoara Angelica Bahan, 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, dra 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 alegerea preşedintelui
de şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna noiembrie 2018.
La rugămintea domnului primar, dra Angelica Bahan 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 pe domnul consilier Petru Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna noiembrie
2018.
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 Petru Repciuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna noiembrie 2018 şi se
votează cu zece voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de
funcţii a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local
al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnişoara 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 zece voturi
"pentru".
Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL Solca
nr. 16 din 03.06.1994 privind darea în folosinţă Casei de Copii şcolari Solca, a unui imobil şi a HCL
Solca nr. 27 din 29 august 2003 pentru modificarea HCL Solca nr. 16 din 03.06.1994 privind darea în
folosinţă Casei de copii şcolari Solca, a unui imobil.
Domnişoara 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 zece voturi
"pentru".
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi
reprezentanţi din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de
administraţie al Liceului Tehnologic ,,Tomşa Vodă” Solca.
Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc părăseşte 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.
Domnişoara 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 Valeruţ Ţăranu Hofnăr, viceprimarul oraşului Solca propune pe domnii
consilieri: Gheorghe Ghinghiloschi şi Petru Repciuc.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului consilier - viceprimar, Valeruţ
Ţăranu Hofnăr, ca domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi şi domnul consilier Petru Repciuc să fie
reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Solca, care să facă parte din Consiliul de administraţie a
Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca şi se votează cu nouă voturi "pentru".
Domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc este invitat în sala de şedinţe.
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului
de salubrizare la nivelul oraşului Solca.
Domnişoara 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 zece voturi
"pentru".
Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
modificarea Art. 2, Art. 3 şi a conţinutului Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul
"MODERNIZARE GRĂDINIŢA "MUGURI DE BRAD" SOLCA, PENTRU CREŞTEREA
EFICIENŢEI ENERGETICE, ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în vederea finanţării
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod
nr. POR/97/3/1), Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B- Clădiri publice.
Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc părăseşte 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.
Domnişoara 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 nouă voturi
"pentru".
Domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc este invitat în sala de şedinţe.
Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
modificarea art. 2 din HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul „MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE
PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”,
in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
Operatiunea B-Cladiri Publice şi a art. 1 şi art. 3 din HCL Solca nr. 30/26.06.2018 pentru modificarea Art.
3 si a continutului Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 la HCL Solca nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici, pentru Proiectul
„MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, ÎN
ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1), Axa Prioritara
3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B-Cladiri Publice.
Domnişoara 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 zece voturi
"pentru".
Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind validarea
Dispoziţiei primarului oraşului nr. 215 din 09 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local al
oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018.
Domnişoara secretar prezintă raportul, 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 zece voturi
"pentru".
Se trece la punctul patru suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2018.
Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc părăseşte 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.
Domnişoara secretar prezintă raportul, 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 nouă voturi
"pentru".
Domnul consilier Daniel-Florin Romaniuc este invitat în sala de şedinţe.
Se trece la punctul cinci suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 348.218 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 8/2018, pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Domnişoara 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 zece voturi
"pentru".
Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi
soluţionare a Adresei Parohiei "Sfinţii Apostoli" din oraşul Solca, nr. 41 din 10.10.2018, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 5006 din 10.10.2018.
Domnişoara secretar prezintă Adresa Parohiei "Sfinţii Apostoli" prin care solicită atribuirea unei
cantităţi de 25 mc lemn construcţii, necesar pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a
locaşului de cult.
Domnul primar informează plenul că urmare discuţiilor cu preotul paroh, necesarul de material
lemnos este mult mai mare şi având în vedere faptul că procedura de atribuire implică o durată mai mare
de timp, reprezentând un inconvenient în continuarea lucrărilor de reparaţii, propune aprobarea unei
cantităţi de 40 mc masă lemnoasă.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că el va vota "pentru" la ce se propune, însă ar trebui de
verificat ce s-a dat până acum şi ce s-a făcut.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş este de părere că ar trebui de supus la vot cantitatea
solicitată.
Doamna consilier Maria Apetroaiei susţine la rândul său că este normal să se dea cât a cerut.
Domnul viceprimar este de părere ca acum să se dea un acord de principiu solicitării, iar în
momentul iniţierii proiectului de hotărâre să se aibă în vedere şi să se atribuie cantitatea de material
lemnos necesară pentru executarea şi finalizarea lucrărilor.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot solicitarea Parohiei "Sfinţii Apostoli" din oraşul Solca şi se
votează cu zece voturi "pentru", pentru acord de principiu.
Se trece la punctul opt înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi
soluţionare a cererii domnului Avram Sorin, proprietar al SC "Ramsor" Com SRL, cu sediul în oraşul
Solca, strada Gheorghe Doja, nr. 37, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5042 din 15.10.2018.
Domnişoara secretar prezintă cererea domnului Avram Sorin, prin care solicită aprobarea în
folosinţă gratuită a 600 mp din strada Gheorghe Doja pe durata executărilor lucrărilor de alimentare cu
energie electrică a fabricii de peleţi pe care o construieşte şi 2 mp pe durata existenţei construcţiilor, fiind
vorba despre terenul de sub cei doi stâlpi electrici, unde reţeaua va fi aeriană.
Totodată informează plenul că pentru a se putea da în folosinţă gratuită, trebuie mai întâi
clarificarea situaţiei juridice a imobilului, presupunând o procedură ce ar implica o durată mai mare de
timp, reprezentând un inconvenient dat fiind celeritatea soluţionării cererii.

Urmare discuţiilor cu doamna Lenuţa Vasiloschi, referent specialitate urbanism în cadrul Primăriei
oraşului Solca, a înţeles că este suficient un acord de principiu din partea plenului pentru executarea
lucrărilor de racordare electrică.
Supusă la vot solicitarea domnului Avram Sorin, proprietar al SC "Ramsor" Com SRL, primeşte
acord de principiu din partea plenului cu zece voturi "pentru".
Se trece la punctul şase aprobat suplintar pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere
şi soluţionare a cererii domnului Florea Gheorghe, domiciliat în oraşul Solca, strada Libertăţii, nr. 8,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5238/25.10.2018.
Domnişoara secretar prezintă cererea domnului Florea Gheorghe, domiciliat în oraşul solca, strada
Libertăţii, nr. 8, prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 570 ari teren, pe care-l deţine în închiriere.
Supusă la vot solicitarea domnului Florea Gheorghe, primeşte acord de principiu din partea
plenului cu zece voturi "pentru".
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

P. SECRETAR,
Angelica BAHAN

