ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 27 aprilie 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, 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.113 din 19 aprilie
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.2023 din 19.04.2018.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2024
din 19.04.2018.
Conform HCL Solca nr. 13/30.03.2018 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie
2018, doamna consilier Maria Apetroaiei a fost propusă şi desemnată cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-na consilier, Maria Apetroaiei, 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.113 din 19 aprilie 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 extraordinare a Consiliului Local al
oraşului Solca din data de 17 aprilie 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 mai 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al
bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2017.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Întrebări, interpelări.
Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primaruluilui nr.
113/19.04.2018 este aprobată cu unanimitate de voturi.
Faţă de ordinea de zi stabilită prin Dispoziţia primarului nr. 113/19.04.2018,
domnul primar a solicitat suplimentarea acesteia cu trei 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 de revocare a Hotărârilor Consiliului Local al oraşului
Solca nr.6/27.02.2014, 24/31.03.2016 şi 12/02.03.2018 privind completarea
Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului local al oraşului Solca nr.31 din
30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al oraşului Solca , judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea Consiliului local al oraşului Solca nr.31 din 30.08.1999, cu modificările
şi completările ulterioare.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul 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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 17 aprilie
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 unanimitate de 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 mai 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 domnul
consilier Petru Cotoară să fie preşedinte de şedinţă, în luna mai 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 Cotoară să fie preşedinte de şedinţă, în luna mai 2018 şi se votează cu
unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei însris pe ordinea de zi: privind aprobarea încheierii
contului de execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi activităţilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017.
Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc,
domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi domnul consilier Florin Daniel Romaniuc
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.
La rugămintea domnului primar, 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 opt voturi "pentru".
Doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe Coturbaş şi
domnul consilier Florin Daniel Romaniuc sunt invitaţi în sala de şedinţe.
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 Florin Daniel
Romaniuc părăseşte sala de şedinţe, motivat de faptul că nu poate lua parte la
deliberare şi la adoptarea acestei hotărâri, 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 spune la vot şi se
votează cu zece voturi "pentru".
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc este invitat în sala de şedinţe.
Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre de revocare a Hotărârilor Consiliului Local al oraşului Solca
nr.6/27.02.2014, 24/31.03.2016 şi 12/02.03.2018 privind completarea Inventarului
bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava,
înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului local al oraşului Solca nr.31 din
30.08.1999, 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 spune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
public al oraşului Solca , judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului
local al oraşului Solca nr.31 din 30.08.1999, 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 spune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.
Doamna consilier Elena Repciuc luând cuvântul spune că este de acord să se
investească în scoli, însă cu liceul de la Solca este o problemă mare, copii sunt din
ce în ce mai puţini, nu promovează bacalaureatul, iar rezultatul de la examenul de
capacitate este dezastruos, amintind faptul că înainte erau şase, şapte clase de a IXa , iar acum o singura clasă.
Încheie spunând că la liceu este o problemă gravă care ar trebui rezolvată.
Domnul primar este de părere că problema este a managementului, însă se
va face un liceu modern şi se va schimba managerul.
Doamna consilier Elena Repciuc spune că nu este împotriva actualului
manager, însă ar trebui de sprijinit profesorii buni şi de promovat mai mult oferta
educaţională.
Doamna consilier Maria Apetroaiei recunoaşte că liceul nu mai este atractiv,
că se investeşte mult şi nu sunt rezultate. Totodată exemplifică grădiniţa care arată

ca un palat în miniatură datorită educatoarelor care pun suflet în tot ceea ce fac,
comparativ cu liceul în care s-a investit, se investeşte, însă fără nici un rezultat.
Domnişoara secretar informează plenul, precum Primăria oraşului Solca,
urmare solicitării DGASPC, a identificat două suprafeţe de teren în suprafaţă de 6
- 7 ari fiecare, lângă biblioteca şcolară şi la cabinetul stomatologic, în vederea
construirii a două case, întrucât Centrul de Plasament nu va mai funcţiona în forma
actuală, iar casele vor fi construite de către o fundaţie, întrebând plenul dacă este
de acord în principiu.
Domnul viceprimar spune că, prin construirea acestor case, consiliul local
trebuie să facă un compromis pentru menţinerea posturilor, întrucât dacă nu li se va
da concurs, vor merge la Vicov. Mai spune că ar trebui de conştientizat şi faptul că
odată cu deschiderea Centrului de Plasament, oraşul a avut de suferit: furturi,
violuri, în concluzie s-a creat o imagine proastă.
Domnişoara secretar spune că din discuţiile purtate cu reprezentatul
DGASPC, vor fi aduşi copii buni.
După diverse discuţii pro şi contra, consiliul local este de acord cu
construirea acestor case, dat fiind faptul că se vor menţine locurile de muncă la
nivel de localitate.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Maria Apetroaiei, 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 ,
Maria APETROAIEI

SECRETAR,
Angelica BAHAN

