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Proces verbal, 

Încheiat cu prilejul desfăşurării 
 şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 

 din data de 31 ianuarie   2012 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul 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 de asemenea, d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul 
oraşului Solca, d-nul Costel Drăgoi pentru înregistrarea şedinţei în format electronic, 
Gabriela Colţun pentru redactarea procesului verbal, d-nul Gheorghe Tiron consilier 
în cadrul Primăriei – compartimentul impozite şi taxe locale şi d-nul Ştefan Bernat, 
cetăţean al oraşului Solca. D-nul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca este 
absent motivat – deces în familie. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 7 din 25.01.2012, 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.337 din 25.01.2012.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.338 din 
25.01.2012. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Ştefan Lucan a fost propus şi desemnat cu unanimitate de 
voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Ştefan Lucan, 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 totodată, declară şedinţa deschisă şi invită pe d-nul secretar să prezinte  
proiectul ordinii de zi. 
 D-nul secretar, luând cuvântul, dă citire Dispoziţiei de convocare a Consiliului 
Local nr.7 din 25 ianuarie  2012, 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 29 decembrie 2011. 
          Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pe 
anul 2012. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice 
aflate în stare de insolvabilitate. 



   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea noilor denumiri ale unităţilor de 

învăţământ de pe raza oraşului Solca, pentru anul şcolar 2012 – 2013.  
   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui 

lot de teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe 
strada Victor Vasilescu, oraşul Solca. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui 

lot de teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. 
Tomşa Vodă, oraşul Solca. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 din HCL Solca nr. 

14/2011 privind aplicarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei 
naţionale de cămine pentru persoane vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Solca ca urmare a reorganizării unităţii sanitare cu paturi 
„Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se desfiinţează, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire în vederea 

valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea 
orăşenească Solca. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 Solca nr. 
32/2010 şi modificat prin HCL Solca nr. 46/2011. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
10. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Grecu 

Eva, din oraşul Solca, str. Ştefan cel Mare, nr.16, înregistrată la Primăria oraşului 
Solca sub nr. 234/17.01.2012.   

11. Întrebări, interpelări. 
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, d-nul viceprimar propune retragerea 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 
2012, şi punerea în discuţie şi aprobare într-o şedinţă de îndată, ce va fi convocată de 
d-nul primar peste câteva zile şi totodată propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi aprobare a cererii d-nei 
Lenschen Dorina Iftimia, domiciliată în oraşul Solca, strada Tomşa 
Vodă, nr. 8, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
424/31.01.2012. 

2. Prezentarea şi supunerea  spre dezbatere şi aprobare a cererii d-nei 
Repciuc Ana Maria, domiciliată în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, 
nr.6, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 425/31.01.2012.   

 Supusă la vot ordinea de zi cu propunerile aduse este aprobată cu unanimitate 
de voturi.  



Se prezintă 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 29 decembrie 2011. 

D-nul secretar, luând cuvântul propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
procesului verbal, întrucât materialul a fost pus la dispoziţie în şedinţa de comisie, 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. 

Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

 D-nul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
D-nul consilieri Gheorghe Bahan spune că ar trebui de discutat pe fiecare în 

parte şi se va vedea că nu toţi sunt insolvabili, ci voturi, sunt oameni care sunt în 
putere şi apţi de muncă, iar dacă se vor face anchete  se va vedea că sunt oameni mult 
mai necăjiţi decât aceştia.  

D-nul consilier Ştefan Lucan spune de asemenea că sunt toţi sănătoşi şi buni de 
lucru. 

D-nul consilier Gheorghe Bahan consideră că nu-i nici o grabă şi se poate 
discuta despre fiecare individual. 

D-nul preşedinte prezintă persoanele incluse în listă. 
După analizarea fiecăruia în parte, plenul are ştiinţă precum majoritatea dintre 

aceştia au un loc de muncă. 
D-nul consilier Gheorghe Tiron  informează plenul că pentru majoritatea a 

trimis adrese către societăţile unde a aflat că aceştia îşi desfăşoară activitatea, dar a 
primit răspuns că nu sunt angajaţi, neavând ce le face. Ţinând cont de ultimul control 
al Curţii de Conturi prin care s-a pus în vedere diminuarea debitelor la bugetul local, 
şi analizând situaţia persoanelor insolvabile, a propus scoaterea acestora din evidenţa 
curentă şi trecerea într-o evidenţă separată, după care în fiecare an se vor efectua 
investigaţii asupra stării acestora, iar în cazul în care se constată că debitorii 
dobândesc venituri sau bunuri urmăribile, se vor lua măsurile necesare de trecere din 
evidenţa separată în evidenţa curentă şi de executare silită.  

D-na consilier Maria Apetroaiei spune că au mai adoptat o Hotărâre în acest 
sens, au mai creat precedente şi nu ar trebui de dat înapoi acum. 

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu şase voturi pentru, ale 
domnilor consilieri Maria Apetroaiei, Traian Catargiu, Constantin Brînză, Gheorghe 
Coturbaş, Pantelimon Toderaş Done şi Maria Magdalena Ciobaniuc, patru abţineri 
ale domnilor consilieri Ioan Nelu Timinger, Gheorghe Bahan, Gheorghe Pipirigeanu 
şi Teodora Ţehanciuc şi un vot împotrivă al domnului consilier Ştefan Lucan.       

Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
stabilirea noilor denumiri ale unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, 
pentru anul şcolar 2012 – 2013. 

D-nul 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 celor prezentate 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 
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 600 mp, 
proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victor Vasilescu, oraşul Solca. 

D-nul 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 celor 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 

scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 250 
m.p., proprietate privată a oraşului Solca, situat pe str. Tomşa Vodă, oraşul Solca. 

D-nul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Raportul compartimentului buget contabilitate din cadrul Primăriei avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local avizează favorabil 
cu amendamentul ca preţul de pornire la licitaţie să fie 2500 lei/ar. 

Supus la vot Proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei economice ca 
preţul de pornire la licitaţie să fie de 2500 lei/ar – valoarea totală de 6250 lei în loc de 
2250 lei, este votat cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea Anexei nr. 2 din HCL Solca nr. 14/2011 privind aplicarea Programului 
de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane 
vârstnice” prin înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca ca urmare a 
reorganizării unităţii sanitare cu paturi „Spitalul de Boli Cronice Solca”, ce se 
desfiinţează, cu modificările şi completările ulterioare. 

D-nul 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 supune la vot şi se 

votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
Se trece la punctul opt înscris pe ordinea de zi:   Proiect de hotărâre privind 

stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 

D-nul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
D-nul consilier Gheorghe Bahan întreabă dacă comisia economică a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 
D-nul preşedinte Ştefan Lucan informează precum comisia economică a 

acordat aviz favorabil cu patru voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”.   
D-nul consilier Gheorghe Bahan, consideră că, Consiliul local nu are valoare, 

deoarece s-a hotărât să se treacă la Solca şi nu s-a mai aprobat, că s-a pus în discuţie 
acest proiect de 2-3 ori, a fost respins şi acum se revine din nou, dar ar trebui de lăsat 
să treacă iarna şi să se vadă ce-i în pădure.  Mai spune precum d-nul Girigan de la 



ITRSV a afirmat că inginerul şef de la Ocolul Silvic Câmpulung Moldovenesc este 
cel mai neserios şef, dar aici comandă unul prin d-nul secretar. 

Încheie spunând că se apropie alegerile şi s-a gândit să se mai dea un tun. 
D-nul secretar spune că a observat şi el şi mama soacră a sa că foarte mulţi 

copaci sunt bolnavi. 
D-nul consilier Gheorghe Bahan spune că nu se poate ca într-o lună să se 

îmbolnăvească toţi copacii, întrebându-l pe d-nul Lucan dacă este adevărat. 
D-nul consilier Ştefan Luna afirmă că din cauza secetei mulţi arbori sunt 

afectaţi. 
D-nul Bahan spune că s-a vândut rândul trecut şi s-a tăiat din primăvară până-n 

toamnă şi n-ar fi o problemă aşa mare să se mai aştepte până-n primăvară, că pădurea 
e pădure comunală şi se poate da la oameni. Totodată acuză că ceea ce se doreşte e o 
hoţie pe faţă şi-l invită pe d-nul secretar să meargă împreună la Prefectură şi atunci se 
va vedea cine are de câştigat. 

D-nul consilier Gheorghe Pipirigeanu spune că au mai vorbit şi au respins acest 
proiect de hotărâre, dar se miră că acum se vine cu motivul, atac de insecte. A mai 
cerut şi-n trecut sistarea vânzării la firmele străine în favoarea oamenilor, dar nu se 
vrea. 

D-nul consilier Constantin Brînză spune că adresa este ca o ameninţare, dar nu 
crede că acest domn a călcat în pădure şi că ar trebui să se aprobe pentru populaţie 
întrucât în patru ani nu s-a dat nimic la populaţie. 

D-na consilier Teodora Ţehanciuc întreabă dacă arborii sunt bolnavi, afectează 
şi sănătatea populaţiei? 

D-nul consilier Ştefan Lucan spune că nu, doar sănătatea pădurii este afectată. 
D-nul Bernat Ştefan, cetăţean al oraşului Solca luând cuvântul informează 

plenul precum a vrut să facă 2 mc de lemn şi i s-a spus că nu se poate că-i mâzgă, 
întrebând dacă la pocăit nu-i mâzgă. Mai spune că el este mereu pe teren şi vede cum 
trec maşini încărcate cu scândură, că se bagă 2-3 tractoare pe zi în pădure şi scoate 
lemn, acuzând că în primărie e hoţie, iar ca să aibă un bec la poartă a trebuit să treacă 
două luni. Mai spune că a fost la plantat, a fost după cepuri şi a văzut peste 60 de 
cioate de 2 m, că poliţia nu-i activă, e sistemul lui Băsescu şi toţi sunt hoţi. Pădurea 
este tăiată, boierii râd, iar prostimea suferă din cauza mafioţilor lui Băsescu şi-ai lui 
Boc. 

D-nul viceprimar nu ştie unde s-au găsit cioate de 2 m că urmare controalelor 
nu s-a găsit aşa ceva. 

D-nul consilier Gheorghe Pipirigeanu îl acuză pe d-nul viceprimar precum el a 
controlat pădurea, iar jaful este cu ştirea lui.  

D-nul consilier Gheorghe Bahan spune că va face o adresă la procuratură să se 
vadă diferenţele de marcare căci consiliu a fost de acord să se dea la Solca în 
administrare, dar până la urmă nu s-a vrut, întrebând de câte ori se mai intenţionează 
să se vină cu acest proiect. Totodată îl ameninţă pe d-nul secretar să aibă grijă cum 
respectă legea. Că acum a venit să-i sperie cu boala de copaci, întrebându-l ce 
specialitate are soacra sa.      

Încheie spunând că cei de la Câmpulung trebuiau să facă treabă bună, să 
marcheze bine. 



D-nul consilier Ştefan Lucan informează plenul precum Ocolul Silvic Solca are 
în administrare Pădurea Volovăţ şi Burla, că s-a stabilit în Consiliul local ca lemnul 
să se vândă populaţiei, deci Consiliul local aprobă preţul, exploatarea o face o firmă 
autorizată care câştigă licitaţia, au un om desemnat care supraveghează, iar Ocolul în 
calitate de administrator îşi face treaba. 

D-nul consilier Gheorghe Bahan întreabă de ce nu ar putea beneficia şi oamenii 
din localitatea noastră? 

D-nul viceprimar propune să se dea la populaţie. 
D-nul Ştefan Bernat este de acord cu această propunere, dar să nu se dea 

putregaiul la populaţie şi ce-i bun la patron. Să se dea la ţăran că ţăranul dă la 
primărie. 

D-nul viceprimar spune că la ultima marcare erau trei copaci marcaţi şi în jur 
20 uscaţi, că a fost sesizat şi de oameni şi ar trebui luată problema în serios. 

D-nul consilier Gheorghe Bahan spune că secretarul, viceprimarul şi primarul 
au fost la Ocolul Solca şi li s-a spus să treacă la Ocol până dă iarna, dar nu s-a vrut 
din diverse motive, s-a tărăgănat de s-a ajuns aici, şi chiar dacă se dă populaţiei nu ar 
trebui acum, ci în primăvară. 

D-nul secretar spune că este acuzat pe nedrept şi ar trebui să se verifice şi să se 
constate că el nu a beneficiat de nici o bucată de lemn din Pădurea orăşenească. 

D-nul consilier Gheorghe Bahan spune că nu s-a făcut nimic pentru oraş, că nu 
se poate merge pe stradă, la piaţă, pe trotuare, dar se văd copacii bolnavi, şi ar trebui 
ca d-nul secretar să-şi facă treaba din punctul de vedere a ceea ce are de făcut.    

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se respinge proiectul de hotărâre, 
votându-se cu opt voturi „abţineri” şi trei voturi „împotrivă”. 

Se trece la punctul nouă înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea 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 Solca nr. 32/2010 şi modificat prin HCL Solca nr. 
46/2011. 

D-nul 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 supune la vot şi se 

votează cu unanimitate de voturi „pentru”.  
Se trece la punctul zece înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 

dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Grecu Eva, din oraşul Solca, str. Ştefan cel 
Mare, nr.16, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 234/17.01.2012.   

D-nul secretar prezintă cererea d-nei Grecu Eva, prin care solicită cumpărarea 
suprafeţei de 1600 mp, teren aferent construcţiilor de la adresa de domiciliu. 

Supusă la vot solicitarea d-nei Grecu Eva, primeşte acord de principiu din 
partea plenului cu unanimitate de voturi. 

Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi aprobare a cererii d-nei Lenschen Dorina Iftimia, 
domiciliată în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr. 8, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 424/31.01.2012. 



D-nul secretar prezintă cererea d-nei Lenschen Dorina Iftimia, prin care 
solicită cumpărarea suprafeţei de ≈ 450 mp, teren situat pe strada Victor Vasilescu, în 
prelungirea terenului proprietate personală. 

Supusă la vot solicitarea d-nei Lenschen Dorina Iftimia, primeşte acord de 
principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea  spre dezbatere şi aprobare a cererii d-nei Repciuc Ana Maria, domiciliată 
în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr.6, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub 
nr. 425/31.01.2012. 

D-nul secretar prezintă cererea d-nei Repciuc Ana Maria, prin care solicită 
cumpărarea suprafeţei de ≈ 150 mp, teren situat pe strada Tomşa Vodă, teren curţi-
clădiri, ocupat de locuinţa cumpărată de la Primărie în anul 2011. 

Supusă la vot solicitarea d-nei Repciuc Ana Maria, primeşte acord de principiu 
din partea plenului cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, d-nul consilier, Ştefan Lucan, 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, 
                 Ştefan Lucan                                                         Marian Lungu 


