ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 28 februarie 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. 89 din 22 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.912 din 22.02.2018.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.913
din 22.02.2018.
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.89 din 22 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 extraordinare a Consiliului Local al
oraşului Solca din data de 16 februarie 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 martie 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2018 2019.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. 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
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes
local care vor fi efectuate nde către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca,
pentru anul 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap la nivelul oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul
2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
7. Prezentarea şi supunerea spre dezbaterre şi soluţionare a cererii doamnei
Paraşciuc Maria, domiciliată în oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr. 29,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 618/05.02.2018.
Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
8. Prezentarea şi supunerea spre dezbaterre şi soluţionare a cererii domnului
Zabre Mihai, domiciliat în oraşul Solca, strada Progresului, nr. 28, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 892/22.02.2018.
Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca
9. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar, retrage punctul
patru înscris pe ordinea de zi, motivat de faptul că potrivit Legii nr. 24/2000
privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările şi completările ulterioare, Proiectul 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, nu îndeplineşte condiţiile legale de formă, în sensul că
anexa nu este semnată de persoane competente, urmând ca acesta să fie amânat
pentru o şedinţă ulterioară şi solicită suplimentarea ordinii de zi, cu două puncte,
după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru
intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Solca, judeţul Suceava.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă
din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei
oraşului Solca.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
Supusă la vot ordinea de zi, cu modificarea adusă este aprobată cu
unanimitate de voturi.

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 16 februarie
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 martie 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 ca domnul
consilier, viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr să fie preşedinte de şedinţă, în luna
martie 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,
viceprimar Valeruţ Ţăranu Hofnăr să fie preşedinte de şedinţă, în luna martie şi se
votează cu unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca,
judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2018 - 2019.
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 hotărârii, în conformitate cu prevederile art. 46 alin (1)
din Legea nr. 215/2001.
Având în vedere faptul că domnul consilier Florin Daniel Romaniuc nu
participă la deliberare şi la adoptarea hotărârii şi refuză semnarea acesteia, dra
secretar solicită desemnarea a trei consilieri locali care să semneze hotărârea.
Doamna consilier Maria Apetroaiei propune pe domnul consilier Gheorghe
Coturbaş.
Domnul consilier Petru Repciuc propune pe doamna consilier Maria
Apetroaiei.

Domnul consilier Petru Pavel Marulă propune pe domnul consilier Gheorghe
Bahan.
Nefiind alte propuneri se supun la vot propunerile ca domnii consilieri:
Gheorghe Coturbaş, Maria Apetroaiei şi Gheorghe Bahan să semneze hotărârea şi
se votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la prezentarea materialelor.
Domnişoara 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 10 voturi "pentru".
Domnul consilier Florin Daniel Romaniuc este invitat în sala de şedinţe.
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către
beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2018.
Domnişoara 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 unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la nivelul
oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2018.
Domnişoara 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 unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Solca, judeţul
Suceava.
Domnişoara 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 unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea
orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca.
Domnişoara 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 unanimitate de voturi "pentru".
Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbaterre şi soluţionare a cererii doamnei Paraşciuc Maria, domiciliată în
oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr. 29, înregistrată la Primăria oraşului
Solca sub nr. 618/05.02.2018.
Domnişoara secretar prezintă cererea doamnei Paraşciuc Maria prin care
solicită 20 mc lemn construcţii, pentru refacerea anexei care a ars în proporţie de
90%.
Domnul consilier Gheorghe Coturbaş spune că de fiecare dată când au fost
asemenea situaţii s-a acţionat în regim de urgenţă.
Domnul viceprimar spune că acum se dă un acord de principiu.
Nefiind alte discuţii se supune la vot solicitarea doamnei Parasciuc Maria şi
primeşte acord de principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul opt înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre
dezbaterre şi soluţionare a cererii domnului Zabre Mihai, domiciliat în oraşul
Solca, strada Progresului, nr. 28, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
892/22.02.2018.
Domnişoara secretar prezintă cererea domnului Zabre Mihai prin care
solicită 5 mc lemn de construcţii pentru refacerea acoperişului de la anexa casei
distrus de zăpadă.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că ştie foarte bine situaţia
domnului Zabre Mihai, iar acesta ar avea nevoie de lemn pentru foc.
Domnul viceprimar este de părere că domnul Zabre Mihai mai degrabă ar
avea nevoie de un ajutor de urgenţă, decât de lemn pentru construcţii, însă îşi ia
angajamentul că va merge la domiciliul acestuia pentru a constata concret nevoile.
După diverse dicuţii, domnul consilier Gheorghe Bahan spune că dacă este
posibil ar fi bine să i se dea şi lemn şi ajutor de urgenţă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot solicitarea domnului Zabre Mihai şi
primeşte acord de principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi.
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

