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Proces verbal, 

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

 din data de 29 martie  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 Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul 
oraşului Solca, d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul oraşului Solca, d-nul Costel 
Drăgoi pentru înregistrarea şedinţei în format electronic, Gabriela Colţun pentru 
redactarea procesului verbal, d-na Pricop Mirela, contabil şef în cadrul Primăriei 
oraşului Solca şi d-nul Ţehanciuc Radu, cetăţean al oraşului Solca. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 89 din 23.03.2012, 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.1153 din 23.03.2012.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1154 
din 23.03.2012. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 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 totodată, declară şedinţa deschisă 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 23 martie  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 februarie 2012. 
          Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi 
modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2011. 
       Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca  



3. Informare din partea Poliţiei oraşului Solca cu privire la activitatea 
desfăşurată în anul 2011, pe linie de ordine publică şi măsurile avute pentru 
îmbunătăţirea activităţii în anul 2012. 
Prezintă: Subcomisar Todiraş Ionescu Costel, comandantul Poliţiei oraşului Solca 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a 
imobilelor din cadrul fostului Spital Solca – Pavilion I şi a terenului aferent acestora, 
proprietate privată a oraşului Solca, situate în oraşul Solca, strada Republicii, fn.  

   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 308 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe 
strada Libertăţii, oraşul Solca. 

Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe 

anul 2012. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al 

bugetului local pe anul 2011. 
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 

8. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care 
fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava.  

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2012. 
     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 

umane materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, la nivelul 
oraşului Solca, pentru anul 2012. 

     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului la nivelul oraşului Solca. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice de la Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii februarie 
2012. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
13. Proiect de hotărâre privind exprimarea unui acord de principiu pentru 

realizarea obiectivului „Instalaţie tehnologică de suprafaţă pentru Sonda 103 Paltin”. 
   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
14. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului 

Chirilă Iulian, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.3, judeţul 
Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 993/14.03.2012.   

15. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului 
Timinger Ioan Nelu, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.1, judeţul 
Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 994/14.03.2012.   



16. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei 
Chelariu Mina, domiciliată în mun. Botoşani, str. Aleea Parcul Tineretului, bl.20, 
ap.19, et. III, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1032/16.03.2012.   

17. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului 
Constantineanu Adrian, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.4, 
judeţul Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1041/16.03.2012.   

18. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei 
Irimescu Maria Lucia, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, judeţul 
Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1112/22.03.2012.   

19. Întrebări, interpelări. 
 Supusă la vot ordinea de zi 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 
ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 29 februarie 2012. 

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. 
 Având în vedere prezenta d-lui subcomisar, d-na consilier Maria Apetroaiei, 
prededinte de şedinţă propune discutarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi. 

Plenul consiliului local este de acord cu propunerea d-nei preşedinte, cu 
unanimitate de voturi şi astfel, d-nul subcomisar Todiraş Ionescu Costel este invitat 
să prezinte Informarea din  partea Poliţiei oraşului Solca cu privire la activitatea 
desfăşurată în anul 2011, pe linie de ordine publică şi măsurile avute pentru 
îmbunătăţirea activităţii în anul 2012, informare ce se regăseşte la dosarul de şedinţă. 

După prezentarea materialului, nefiind discuţii pe marginea celor prezentate, d-
na preşedintă, mulţumeşte d-nului subcomisar şi se trece la punctual  doi înscris pe 
ordinea de zi: Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca 
şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2011. 

D-nul primar, luând cuvântul prezintă raportul privind starea economică, 
socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor 
Consiliului local al oraşului Solca, pentru anul 2011, material ce regăseşte la dosarul 
de şedinţă. 

Nefiind obiecţii pe marginea celor prezentate se trece la punctul patru înscris 
pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie 
publică, a imobilelor din cadrul fostului Spital Solca – Pavilion I şi a terenului aferent 
acestora, proprietate privată a oraşului Solca, situate în oraşul Solca, strada 
Republicii, fn.  

D-nul primar 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 consilier Gheorghe Bahan este de părere că dacă se aplica această 

tehnică imediat după de l-au luat în primire se vindea. 



Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu 10 voturi „pentru” şi un 
vot „împotrivă” al domnului consilier Gheorghe Pipirigeanu.   

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 308 mp, 
proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Libertăţii, oraşul Solca. 

D-nul primar 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 

rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pe anul 2012. 
D-nul primar prezintă Raportul  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 şapte înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pe anul 2011. 
D-nul primar prezintă Raportul şi Proiectul de hotărâre. 
D-na Mirela Pricop dă lămuriri plenului. 
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 opt înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al 
oraşului Solca, judeţul Suceava. 

D-nul primar 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 nouă înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul oraşului Solca, 
pentru anul 2012. 

D-nul primar 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 zece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă, la nivelul oraşului Solca, pentru anul 2012. 

D-nul primar 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 unsprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului la nivelul oraşului Solca. 

D-nul primar 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 doisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la 
Grupul Şcolar „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii februarie 2012. 

D-nul primar 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 treisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind exprimarea unui acord de principiu pentru realizarea obiectivului „Instalaţie 
tehnologică de suprafaţă pentru Sonda 103 Paltin”. 

D-nul primar 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 consilier Gheorghe Bahan consideră că ar trebui de făcut caiet de sarcini 

şi de concesionat. 
D-nul secretar precizează că în prima fază se fac contracte de închiriere pentru 

obţinerea avizelor. 
După diverse discuţii d-nul consilier Gheorghe Pipirigeanu spune că n-ar trebui 

să se bucure gratuit, deoarece gazul are preţ unic. 
Se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
Se trece la discutarea punctelor paisprezece, cincisprezece, şaptesprezece şi 

optsprezece înscrise pe ordinea de zi:  Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi 
soluţionare a cererii d-nului Chirilă Iulian, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 
40, sc. A, ap.3, judeţul Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
993/14.03.2012; Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-
nului Timinger Ioan Nelu, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.1, 
judeţul Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 994/14.03.2012;  
Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului 
Constantineanu Adrian, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, ap.4, 
judeţul Suceava, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1041/16.03.2012;  
Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Irimescu Maria 
Lucia, din oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, bloc 40, sc. A, judeţul Suceava, înregistrată 
la Primăria oraşului Solca sub nr. 1112/22.03.2012.   



D-nul primar prezintă cererile menţionate mai sus, cereri prin care se solicită 
cumpărarea suprafeţelor de teren de 30 mp, 54 mp, 20 mp şi 61 mp, teren deţinut în 
chirie şi pe care se află construcţii provizorii. 

Supuse la vot solicitările menţionate mai sus, primesc accord de principiu din 
partea plenului, cu zece voturi “pentru” şi o abţinere a d-nului consilier Timinger 
Ioan Nelu. 

Se trece la punctul şaisprezece înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nei Chelariu Mina, domiciliată în 
mun. Botoşani, str. Aleea Parcul Tineretului, bl.20, ap.19, et. III, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 1032/16.03.2012.   

D-nul primar prezintă cererea d-nei Chelariu prin care solicită cumpărarea 
terenului din  strada Republicii, nr.85, teren aferent locuinţei. 

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

Se trece la punctul nouăsprezece înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
D-nul consilier Pantelimon Toderaş Done, informează şi solicită conducerii 

Primăriei să ia măsuri urgente cu şura din curtea şcolii care este un pericol pentru 
elevi. 

D-nul primar promite că va lua legătura cu administratorul şcolii pentru 
rezolvarea acestei probleme şi totodată informează plenul că va fi convocat într-o 
şedinţă extraordinară pentru adoptarea unei hotărâri pentru valorificarea unei cantităţi 
de masă lemnoasă, pentru populaţie . 

D-nul consilier Gheorghe Bahan spune că a propus să se transfere pădurea la 
Solca şi nu se vrea acest lucru, întrebând dacă Ocolul Silvic Solca nu are capacitate, 
că s-a dus zăpada şi ar trebui de trecut la Solca. 

D-nul primar îi propune d-lui Bahan să iniţieze un proiect în acest sens. 
D-nul consilier Bahan întreabă de ce au beneficiat locuitorii în ultimul an? 

întrucât pădurea  este proprietatea oraşului.  
D-nul primar spune că Proiectul ce-l va iniţia va propune să se dea la populaţie. 
D-nul consilier Gheorghe Bahan nu este de acord cu propunerea d-lui primar 

susţinând trecerea la Solca. 
D-nul secretar spune că într-adevăr s-a dat un acord de principiu să se treacă la 

Solca, dar când s-a venit cu proiectul s-a respins. 
După diverse discuţii pro şi contra, discuţii înregistrate în format electronic, d-

nul consilier Gheorghe Bahan îl acuză pe d-nul viceprimar precum el a distrus 
pădurea. 

Nefiind alte luări de cuvânt d-na consilier Maria Apetroaiei, 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                                                     Marian Lungu 


