ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 26 iunie 2018

Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca, face apelul nominal şi
arată că la această şedinţă participă un număr de 9 consilieri locali din totalul de 11, domnul consilier
Gheorghe Bahan fiind absent motivat cu probleme de sănătate şi domnul consilier Daniel Florin
Romaniuc, absent motivat fiind desemnat membru în comisia de supraveghere la examenul de
bacalaureat, 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 ordinară a fost convocată prin
Dispoziţia primarului oraşului Solca nr.142 din 15 iunie 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.3026 din 15.06.2018.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3027 din 15.06.2018.
Conform HCL Solca nr. 25/25.05.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna iunie 2018, domnul consilier Gheorghe Coturbaş a
fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Gheorghe Coturbaş, 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.142 din 15
iunie 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 25 mai 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 iulie 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre de revizuire a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Solca nr. 14 din 30
martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
primarului oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre de revizuire a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Solca nr. 15 din 30
martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului
Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente din
proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţul
Suceava prin Consiliului Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
a Judeţului Suceava şi Consiliul Local al oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
7. Întrebări, interpelări.

Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr.142 din 15 iunie
2018 este aprobată cu nouă voturi "pentru".
Faţă de ordinea de zi stabilită prin Dispoziţia primarului nr. 142/15.06.2018, domnul primar a
solicitat suplimentarea acesteia cu opt puncte, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre 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.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU
CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN
ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu,
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu,
în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului).
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii "Amenajare trotuare în oraşul Solca, judeţul Suceava".
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unui
imobil situat în intravilanul oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului Tehnologic "Tomşa
Vodă" Solca nr. 1686/30.05.2018, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2747/30.05.2018.
Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
7. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei din partea Companiei Naţionale
de Investiţii, nr. 7900/15.06.2018, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 3107/19.06.2018.
Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
8. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Ilie Călin, domiciliat
în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr. 9A, sc.A, ap. 1, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
3143/20.06.2018.
Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
Supusă la vot solicitarea domnului primar pentru modificarea ordinii de zi, a fost aprobată cu
unanimitate de voturi, fiind astfel respectată procedura prevăzută la art. 43 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi la art.
7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
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 25 mai 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 nouă
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 iulie 2018.
La rugămintea domnului primar, d-ra 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 ca doamna consilier Doina Covaliu să fie preşedinte de şedinţă, în luna iulie 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 doamna consilier Doina Covaliu să fie preşedinte de şedinţă, în luna iulie 2018 şi se votează
cu nouă voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei însris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de revizuire a Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Solca nr. 14 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului 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 nouă voturi
"pentru".
Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de revizuire a Hotărârii
Consiliului Local al oraşului Solca nr. 15 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 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 nouă voturi
"pentru".
Domnul primar propune supunerea spre dezbatere a punctelor 1 şi 2 aprobate suplimentar pe
ordinea de zi, motivat de faptul că Hotărârile adoptate trebuie încărcate pe platforma My SMIS, cea de la
punctul 1, ca urmare a solicitării de clarificări, iar cea de la punctul 2, ca anexa la cererea de finanţare.
Supusă la vot solicitarea domnului primar este aprobată cu nouă voturi "pentru".
Se trece la punctul unu suplimentar, aprobat pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre 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 nouă voturi
"pentru".
Se trece la punctul doi suplimentar, aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
“MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE 0-IV, CORPUL G DIN CADRUL
LICEULUI TEHNOLOGIC ‘TOMSA VODA’ DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, in
vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10,

Obiectiv specific 10.1/invatamant obligatoriu, POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni (cod apel:
POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu,
în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea gradului de participare
la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului).
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".
Se trece la punctul cinci aprobat pe ordinea de zi, conform Dispoziţiei primarului oraşului Solca
nr. 142/15.06.2018: Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile
permanente din proprietatea privată a oraşului Solca, judeţul Suceava.
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".
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
Protocolului de colaborare între Judeţul Suceava prin Consiliului Judeţean Suceava, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Consiliul Local al 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 nouă voturi
"pentru".
Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe
anul 2018.
Înainte de prezentarea materialelor, domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi doamna consilier
Elena Repciuc părăsesc 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.
Având în vedere faptul că domnul consilier Gheorghe Coturbaş este preşedinte de şedinţă şi
refuză semnarea hotărârii, domnişoara secretar solicită plenului desemnarea a trei membrii din cadrul
Consiliului Local care să semneze hotărârea.
Doamna consilier Maria Apetroaiei propune pe domnul consilier, viceprimar Valeruţ Ţăranu
Hofnăr.
Domnul consilier Petru Pavel Marulă propune pe doamna consilier Maria Apetroaiei.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune pe domnul consilier Petru Pavel Marulă.
Nefiind alte propuneri se supun la vot propunerile făcute ca: domnul consilier, viceprimar Valeruţ
Ţăranu Hofnăr, doamna consilier Maria Apetroaiei şi domnul consilier Petru Pavel Marulă, să semneze
Hotărârea privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, pe anul 2018, şi se votează cu şapte voturi "pentru".
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 şapte voturi
"pentru".
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi doamna consilier Elena Repciuc sunt invitaţi în sala de
şedinţe.
Se trece la punctul patru suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare trotuare în oraşul
Solca, judeţul Suceava".
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 Gheorghe Ghinghiloschi este de părere că ar trebui de rezolvat mai întâi
problema cu racordurile şi după aceea amenajarea trotuarelor, nu să se facă şi după să se spargă.
Doamna consilier Maria Apetroaiei se arată nemulţumită de faptul că proiectul cu reabilitarea
reţelei de canalizare a avut foarte multe lacune, spunând că trebuia să se ţină cont de observaţiile şi
părerile domnului director Traian Catargiu.
Încheie cu propunerea supunerii la vot a proiectului de hotărâre, cu amendamentul ca să se facă
mai întâi racordurile.
Nefiind alte discuţii, domnul consilier Gheorghe Coturbaş supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare trotuare în
oraşul Solca, judeţul Suceava" şi se votează cu opt voturi "pentru" şi o "abţinere" a domnului consilier
Gheorghe Coturbaş, motivată de faptul că trebuiau făcute mai întâi racordurile la reţeaua de canalizare.
Se trece la punctul cinci suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea
în domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava, a unui imobil situat în intravilanul 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 nouă voturi
"pentru".
Se trece la punctul şase suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre
dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca nr. 1686/30.05.2018,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2747/30.05.2018.
Domnişoara secretar prezintă adresa Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca, prin care solicită
sprijin pentru realizarea unui proiect prin intermediul căruia copiii cu părinţi plecaţi în străinătate să fie
şcolarizaţi de către liceu şi să beneficieze de spaţiu necesar cazării şi servirii hranei, în spaţiul unde
funcţionează Centrul de Plasament "Mihail şi Gavril" Solca, care până la data de 31.12.2019 îşi va încheia
existenţa şi funcţionarea ca urmare a implementării Strategiei Judeţene în domeniul Protecţiei şi
promovării Drepturilor Copilului în perioada 2017 - 2020, aprobată prin HCJ Suceava nr. 204/30.10.2017
şi a Convenţiei de Asociere între Judeţul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Asociaţia "Hope and Homes for Children"
România, aprobată prin HCL Suceava nr. 237 din 29 noiembrie 2017.
Doamna consilier Elena Repciuc se arată nemulţumită de rezultatul copiilor la exemenul de
capacitate şi bacalaureat, afirmând totodată că şi în oraş oamenii sunt revoltaţi pe profesorii care activează
în cadrul liceului ca urmare a rezultatului la examene, întrebând totodată dacă sunt copiii cu părinţi plecaţi
în străinătate care să accepte să locuiască acolo.
Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că liceul din punct de vedere al birocraţiei stă bine, însă,
rezultatele elevilor lasă de dorit, drept pentru care ar trebui de luat măsuri în acest sens, având în vedere şi
faptul că se investeşte foarte mult în şcoală.
Domnul primar informează plenul că proiectul cu liceul nu se mai depune, întrucât nu îndeplineşte
condiţiile de eligibilitate privind numărul de elevi.
Domnul viceprimar este de părere că Liceul trebuia să se adreseze şi să ceară acordul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi nu Consiliului Local.
Se trece la punctul şapte suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre
dezbatere şi soluţionare a Adresei din partea Companiei Naţionale de Investiţii, nr. 7900/15.06.2018,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 3107/19.06.2018.
Domnişoara secretar prezintă Adresa Companiei Naţionale de Investiţii, prin care comunică faptul
că la revizuirea Listei Sinteză Subprogramul "Bazine de înot", obiectivul de investiţii a oraşului Solca a
fost inclus în Lista Sinteză aferentă subprogramului "Bazine de înot" din cadrul Programului Naţional de
Construcţii de Interes Public sau Social derulat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I.-S.A", fără
adresă specificată, şi solicită totodată de comunicat adresa exactă a amplasamentului şi toate elementele
de identificare a imobilului, respectiv: localitate, judeţ, strada, nr. şi un extras de carte funciară actualizat
din care să reiasă elementele de identificare.

Domnul viceprimar informează plenul că împreună cu doamna Lenuţa Vasiloschi, referent sp.
urbanism şi cu doamna Mirela Pricop, şef birou contabilitate, a fost pe teren în vederea indentificării unei
locaţii. Prima locaţie a fost pe strada Gheorghe Doja, pe terenul care s-a dat în urmă cu câţiva ani Apelor
Române pentru organizarea diriginţiei de şantier, pentru regularizarea Pârâului Solcuţa, însă s-a constatat
că acolo suprafaţa de teren disponibilă este prea mică, fiind doar 1600 mp, iar a doua locaţie la care au
fost şi pe care o consideră cea mai bună pentru construirea unui bazin de înot, este cea din spatele şcolii
vechi, din vecinătatea Poligonului de tir, întrebând totodată plenul poate are alte propuneri.
Nefiind obiecţii referitoare la locaţia propusă şi nici alte propuneri, urmează efectuarea
măsurătorilor cadastrale, în vederea stabilirii suprafeţei disponibile pentru obiectivul de investiţii mai sus
menţionat.
Se trece la punctul opt suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre
dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Ilie Călin, domiciliat în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr.
9A, sc.A, ap. 1, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 3143/20.06.2018.
Domnişoara secretar prezintă cererea domnului Ilie Călin, de profesie medic veterinar, prin care
solicită închirierea spaţiului din clădirea cabinetului stomatologic, de pe strada Republicii, în vederea
deschiderii unui punct farmaceutic veterinar sau a unui cabinet medical veterinar.
Supusă la vot solicitarea domnului Ilie Călin, primeşte acord de principiu din partea plenului cu
nouă voturi "pentru".
Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.
Doamna consilier Elena Repciuc îl roagă pe domnul primar ca şedinţele de consiliu să aibă loc
după-amiază, motivat de faptul că se pierde aproape toată ziua şi rămâne în urmă cu treburile la servici,
iar în ceea ce priveşte Căminul pentru Persoane Vârstnice, îl roagă, să ia legătura cu doamna Iacoban de la
GAL, în vederea implementării unui proiect şi pentru reabilitarea căminului întrucât sunt probleme cu
acoperişul, instalaţiile şi multe altele.
Domnul primar promite că va discuta şi totodată înmânează consilierilor locali, Invitaţia pentru a
participa la "Zilele oraşului Solca - Solca între 100 de ani de la Marea Unire şi 600 de ani de la atestarea
documentară ", în perioada 29 iunie - 1 iulie 2018.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Gheorghe Coturbaş, 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,
Gheorghe COTURBAŞ

SECRETAR,
Angelica BAHAN

