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 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 şi Gabriela Colţun, consilier superior în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Solca,  pentru redactarea procesului verbal. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost convocată prin 
Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 69 din 22 februarie 2019, 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. 1038 din 22.02.2019.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1039 din 22.02.2019. 
 Conform HCL Solca nr. 3/31.01.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local 
al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna februarie 2019, 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.69 din 22 
februarie 2019, 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 31 ianuarie 2019.    
      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 2019.  
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 3. 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 2019. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, 
conform OUG nr. 114/2018,  pentru obiectivul de investiţii "Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul 
Suceava”, finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală, Subprogramul “Modernizarea satului românesc”, Domeniul: “Poduri, podeţe sau 
punţi pietonale”. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă 
în cazurile de violenţă domestică pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava . 
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 



             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului 
Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 7. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Hariton Corneliu, 
domiciliat în oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Republicii, nr. 43, înregistrată la Primăria oraşului 
Solca sub nr. 901 din 18.02.2019. 
            Prezintă: Angelica Bahan, secretar al oraşului Solca 
 8. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită suplimentarea acesteia cu un 
punct, după cum urmează: 
     1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Solca nr.65 din 29.11.2018, privind stabilirea  
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în orașul Solca. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan Ţehaniuc, primarul oraşului Solca 
 Supusă la vot ordinea de zi, cu modificarea adusă este aprobată 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 ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 31 ianuarie 2019. 
 Domnişoara secretar, 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 secretar 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 2019. 
 La rugămintea domnului primar, dra secretar 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, Gheorghe Coturbaş să fie preşedinte de şedinţă, în luna martie 
2019. 
 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, Gheorghe Coturbaş să fie preşedinte de şedinţă, în luna martie 2019 şi se 
votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei 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 2019. 
 Dra secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 

Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei avizează favorabil proiectul de 
hotărâre. 
 Nefiind discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu unanimitate 
de voturi  "pentru". 
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici reprezentând noua valoare, conform OUG nr. 114/2018,  pentru obiectivul de investiţii 
"Amenajare pod în oraşul Solca, judeţul Suceava”, finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul “Modernizarea 
satului românesc”, Domeniul: “Poduri, podeţe sau punţi pietonale”. 
 



 Dra 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 discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu unanimitate 
de voturi  "pentru". 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică pe raza 
oraşului Solca, judeţul Suceava . 
 Dra 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 discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu unanimitate 
de voturi  "pentru". 
 Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de 
Urbanism aferent acestuia. 
  Dra 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 discuții pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot și se votează cu unanimitate 
de voturi  "pentru". 
 Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 
H.C.L. Solca nr.65 din 29.11.2018, privind stabilirea  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în 
orașul Solca. 
 Dra secretar prezintă expunerea de motive, raportul 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 dezbatere şi 
soluţionare a cererii domnului Hariton Corneliu, domiciliat în oraşul Solca, judeţul Suceava, strada 
Republicii, nr. 43, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 901 din 18.02.2019. 
 Dra secretar prezintă cererea domnului Hariton Corneliu, prin care solicită scutire la plata 
amenzilor.  
 Totodată, informează plenul că solicitarea domnului Hariton Corneliu nu are temei legal, întrucât 
atât prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Normele de aplicare a acestuia, cât şi prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, nu prevăd dispoziţii în acest sens. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei, preşedinte de şedinţă propune să i se dea raspuns domnului 
Hariton Corneliu,  că solicitarea dumnealui nu are temei legal, întrucât Codul Fiscal şi Normele de 
aplicare a acestuia nu prevăd dispoziţii în acest sens. 
 Plenul consiliului local este de acord cu cele propuse de dna consilier Maria Apetroaiei şi se trece 
la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Nefiind discuţii la acest punct şi ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier, Maria Apetraoaiei,  
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,             SECRETAR, 
        Maria APETROAIEI                                               Angelica BAHAN 


