
 
OMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL SOLCA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

Proces verbal, 
Încheiat cu prilejul desfăşurării 

 şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 
 din data de 30 mai  2019 

 
 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 pentru redactarea procesului verbal. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost convocată prin  
Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 137 din 24 mai 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. 3334 din 24.05.2019.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3335 din 24.05.2019. 
 Conform HCL Solca nr. 20 din 25.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local 
al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2019, doamna consilier, Doina Covaliu a fost propusă şi 
desemnată cu unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Doina Covaliu, 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.137 din 24 mai  
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 25 aprilie  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 iunie 2019.  
    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind încheierea contului de execuţie al 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 implementării proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate 
"Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Solca, judeţul Suceava". 
    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul 
Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 6. Întrebări, interpelări. 
 Supusă la vot ordinea de zi, conform Dispoziţiei primarului oraşului Solca nr. 137 din 24 mai 2019 
este aprobată cu unanimitate de voturi "pentru". 
 Faţă de ordinea de zi iniţială, domnul primar solicită suplimentarea acesteia cu trei puncte, după cum 
urmează:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
„Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 - 30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul 
Suceava”. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 



 2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 - 
30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava”. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii al oraşului Solca, pe anul 2019. 
     Iniţiator: Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca 
 Totodată, face precizarea că proiectele de hotărâre înscrise la punctele suplimentare nr. 1 şi nr. 2, au 
fost iniţiate ca urmare a solicitării telefonice din partea reprezentantului CNI SA , care este responsabil cu 
implementarea Proiectului  „Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 - 
30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava”. 
  Supusă la vot, ordinea de zi, cu modificarea adusă 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 ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din 
data de 25 aprilie  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 Angelica Bahan aduce la cunoştină 
celor prezenţi, faptul că, în cazul în care există situaţii de conflicte de interese sau incompatibilităţi, legate de 
proiectele de hotărâre ce urmează a fi prezentate, consilierul local în cauză nu poate lua parte la deliberare şi la 
adoptarea acestuia, potrivit prevederilor legale. 
 Se trece la primul 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 iunie 2019. 
 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, Gheorghe Ghinghiloschi să fie preşedinte de şedinţă, în luna iunie 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 Ghinghiloschi să fie preşedinte de şedinţă, în luna iunie şi se votează cu 
unanimitate de voturi “pentru”. 
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încheierea contului de 
execuţie al bugetului local al oraşului Solca şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 
2018. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe 
Coturbaş, domnul consilier Petru Repciuc şi domnul consilier Daniel Florin Romaniuc, 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.  
 Dra Angelica Bahan 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 şapte voturi 
"pentru".  
 Doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe Coturbaş, domnul consilier Petru 
Repciuc şi domnul consilier Daniel Florin Romaniuc sunt invitaţi în sala de şedinţe. 
 Se trece şa punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării 
proiectului de investiţie: Studiu de fezabilitate "Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Solca, 
judeţul Suceava". 



 Dra 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. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că nu a înţeles şi întreabă dacă se face mai întâi reaţeaua şi 
după magistrala de alimentare. 
 Domnul primar spune că, urmare discuţiilor purtate, în cadrul unor şedinţe de lucru, cu primarii 
localităţilor: Milişăuţi, Iaslovăţ, Arbore, Botoşana, Cajvana şi Todireşti, referitoare la alimentarea cu gaze 
naturale a localităţilor, într-o primă etapă  s-a stabilit: montarea unei singure staţii de reglare măsurare, care să 
deservească toate cele şapte localităţi, în localitatea Milişăuţi şi fiecare UAT să întocmească Studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Înfiinţare conductă de distribuţie gaze naturale". Deasemenea mai 
spune că, investiţia pentru execuţia lucrărilor, avize, etc va fi suportată de o firmă privată din Cluj, care-şi va 
recupera banii în 25 de ani. 
 Domnul viceprimar întreabă cât durează SF-ul, proiectarea si execuţia. 
 Domnul primar răspunde că în funcţie de cum se obţin acordurile proprietarilor de teren, şi avizele. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan este de părere că se dau bani în vânt pe aceste studii, deoarece 
studii au mai fost şi nu s-au finalizat. 
 Domnul vicepriamar spune că orice investiţie are la bază un studiu. 
 Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi "pentru". 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor 
subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Dra 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 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi şi refacere gabioane afectate 
de viituri în perioada 28 - 30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava”. 
 Dra 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 predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare 
străzi şi refacere gabioane afectate de viituri în perioada 28 - 30.06.2018, în oraşul Solca, judeţul Suceava”. 
 Dra 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 trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii al oraşului Solca, pe anul 2019. 
 Înainte de prezentarea materialelor, doamna consilier Elena Repciuc, domnul consilier Gheorghe 
Coturbaş şi domnul consilier Petru 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.  
 Dra Angelica Bahan 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 Petru 
Repciuc sunt invitaţi în sala de şedinţe. 
 Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei, spune că la piaţă s-a dus pământ şi bucăţi de ciment care arată 
foarte urât şi întreabă dacă se permite aşa ceva. 
 Domnul viceprimar spune că are ştiinţă şi că săptămâna viitoare se va întinde, se vor acoperii gropile şi 
se va nivela. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că el este singurul vinovat pentru că a făcut piaţa, iar acum 
nu se poate întreţine. 
 Deasemenea mai spune, că pe vremea când era viceprimar erau încasări la piaţă de 100 milioane şi că 
este curios cât se încasează acum. 
 Domnul viceprimar spune că în şedinţa următoare a consiliului local, îl va informa ce sumă s-a încasat 
de la piaţă. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan  spune că îl interesează depunerile la casierie  pe ultimii doi ani, şi 
ce s-au făcut cu ei.       
 Nefiind alte discuţii şi ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier, Doina Covaliu,  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, 
      Doina COVALIU                                                           Angelica BAHAN 


