ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
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CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 31 ianuarie 2018

Pentru început, domnişoara Angelica Bahan, consilier juridic în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca, cu atribuţii delegate de
secretar al oraşului Solca, conform Dispoziţiei nr. 284/29.11.2017, 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, Gabriela
Colţun pentru redactarea procesului verbal şi domnul Costel Drăgoi pentru
înregistrarea şedinţei în format electronic.
În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a
fost convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 15 din 25 ianuarie
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.417 din 25.01.2018.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.418
din 25.01.2018.
Conform HCL Solca nr. 65/28.12.2017 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna ianuarie
2018, domnul consilier Petru Repciuc a fost propus şi desemnat cu unanimitate de
voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Petru Repciuc, 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.15 din 25 ianuarie 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 9 ianuarie 2018.
Prezintă: Angelica Bahan, consilier juridic, cu atribuţii delegate de secretar
al oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Solca şi ai unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca,
valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018.
Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca
4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a Adresei Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava nr. 19751/06; 20/4; 10/1/27.12.2017, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 65/05.01.2018 şi a Notei de Constatare privind modul de
exercitare de către Primarul Ţehaniuc Cornel Trifan a atribuţiilor delegate şi
executate de către acesta în numele statului şi îndrumarea metodologică a
secretarului Lungu Marian, unităţii administrativ teritoriale Solca din judeţul
Suceava, întocmită de comisia de îndrumare stabilită prin Ordinul nr. 360 din
07.09.2017 emis de Prefectul Judeţului Suceava în baza obiectivelor stabilite prin
Ordinul nr. 562 din 30.12.2016 emis de Prefectul judeţului Suceava.
Prezintă: Angelica Bahan, consilier juridic, cu atribuţii delegate de secretar
al oraşului Solca
5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Colţuneac Vasile din oraşul Solca, judeţul Suceava, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 112 din 08.01.2018.
Prezintă: Angelica Bahan, consilier juridic, cu atribuţii delegate de secretar
al oraşului Solca
Supusă la vot, ordinea de zi este votată cu unanimitate de 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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 9 ianuarie
2018.
Domnişoara Angelica Bahan, consilier juridic, cu atribuţii delegate de
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, d-ra 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 februarie 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 Florin Daniel Romaniuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna februarie
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
Florin Daniel Romaniuc să fie preşedinte de şedinţă, în luna februarie şi se votează
cu unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi ai unităţilor
subordonate Consiliului local al oraşului Solca, valabile începând cu data de 1
ianuarie 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 patru înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere a Adresei Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava nr. 19751/06;
20/4; 10/1/27.12.2017, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
65/05.01.2018 şi a Notei de Constatare privind modul de exercitare de către
Primarul Ţehaniuc Cornel Trifan a atribuţiilor delegate şi executate de către acesta
în numele statului şi îndrumarea metodologică a secretarului Lungu Marian,
unităţii administrativ teritoriale Solca din judeţul Suceava, întocmită de comisia de
îndrumare stabilită prin Ordinul nr. 360 din 07.09.2017 emis de Prefectul Judeţului
Suceava în baza obiectivelor stabilite prin Ordinul nr. 562 din 30.12.2016 emis de
Prefectul judeţului Suceava.
Domnişoara Angelica Bahan prezintă Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul
Suceava şi Nota de constatare privind modul de exercitare de către Primarul
Ţehaniuc Cornel Trifan a atribuţiilor delegate şi executate de către acesta în
numele statului şi îndrumarea metodologică a secretarului Lungu Marian, unităţii
administrativ teritoriale Solca din judeţul Suceava, întocmită de comisia de
îndrumare stabilită prin Ordinul nr. 360 din 07.09.2017 emis de Prefectul Judeţului
Suceava în baza obiectivelor stabilite prin Ordinul nr. 562 din 30.12.2016 emis de
Prefectul judeţului Suceava.
După prezentarea notei, domnişoara Angelica Bahan pune la dispoziţia
comisiilor de specialitate, spre luare la cunoştinţă şi conformare, un extras din O.G.
nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform măsurii nr. 4 din
nota de constatare şi informează plenul de ducerea la îndeplinire a măsurilor: 7 actualizarea actului administrativ de desemnare a funcţionarului public pentru
consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită (art. 21, alin (1)
din Legea nr. 7/2004); 10 parţial - actualizarea nomenclatorului arhivistic şi 18 emiterea actelor administrative de constituire a comisiei paritare şi de disciplină cu
respectarea procedurilor legale, întrucât mandatele acestora sunt expirate.

Totodată, afirmă că în perioada următoare, în termen rezonabil, se vor lua
măsurile necesare pentru înlăturarea celoralte deficienţe constatate.
Consiliul local luând act de cele constatate, se trece la punctul cinci înscris
pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii
domnului Colţuneac Vasile din oraşul Solca, judeţul Suceava, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 112 din 08.01.2018.
Domnişoara Angelica Bahan prezintă cererea domnului Colţuneac Vasile,
prin care solicită închirierea sălii de şedinţe din clădirea fostei primării, în vederea
desfăşurării de activităţi economice.
Domnul viceprimar luând cuvântul reaminteşte plenului că din câte ştie s-a
hotărât ca sala de şedinţe să rămână sală de şedinte, pentru Obştea Solca, Partide
Politice, etc.
Domnul consilier Gheorghe Bahan este de părere că era bine să se ştoe ce
vrea să facă, întrucât structura clădirii este veche.
Doamna consilier Elena Repciuc este de părere ca domnul Colţuneac să vină
în faţa plenului, să prezinte o dovadă precum desfăşoară activităţi economice şi ce
intenţionează să facă acolo.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi susţine cele prezentate de domnul
viceprimar, precum din câte ştie, Consiliul Local a stabilit ca sala de şedinţe să
rămână sală de şedinţe.
Domnul consilier Daniel Florin Romaniuc este de părere ca domnul
Colţuneac să vină în faţa Consiliului Local, să prezinte concret ceea ce vrea să facă
şi poate se găseşte un alt spaţiu, tot în sediul fostei primării.
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.
Domnişoara Angelica Bahan prezintă plenului Referatul doamnei Vasiloschi
Lenuţa, referent de specialitate urbanism în cadrul Primăriei oraşului Solca,
înregistrat sub nr. 524/31.01.2018, după care, solicită plenului, desemnarea a doi
consilieri locali, un titular şi un supleant, care să facă parte din comisia de recepţie
finală a obiectivului de investiţii "Lucrări tehnico-edilitare în zona blocurilor de
locuinţe din oraşul Solca, judeţul Suceava".
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune ca membru titular pe
domnul Petru Pavel Marulă şi suplent pe domnul consilier Petru Cotoară.
Nefiind alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului Gheorghe
Ghinghiloschi şi se votează cu unanimitate de voturi "pentru".
Doamna consilier Maria Apetroaiei, îl roagă pe domnul primar să caute
soluţii de valorificat şcoala veche, în ideea că poate este cineva s-o pună în valoare.
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

