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Proces verbal, 

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

 din data de 19 august  2013 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali, din 
totalul de 11, domnul consilier  Filimon Covaliu Ştefan fiind absent motivat, şedinţa 
este legal constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul -
oraşului Solca, d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul oraşului Solca şi Gabriela 
Colţun pentru redactarea procesului verbal. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă extraordinară 
a fost convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 178 din 14.08.2013, 
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.3994 din 14.08.2013.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3995 
din 14.08.2013. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul  consilier  Gheorghe Ghinghiloschi a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Gheorghe Ghinghiloschi, 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.178 din 14 august   2013, care conţine următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin negociere directă, a unei 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar prezintă Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre. 
Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei avizează 

favorabil Proiectul de hotărâre. 
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local avizează nefavorabil 

Proiectul de hotărâre, nefiind de acord cu valorificarea prin negociere directă, ci prin 
licitaţie publică. 



Domnul consilier Gheorghe Bahan luând cuvântul spune că nu este de acord cu 
încredinţarea directă, ci prin licitaţie publică. 

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nici el nu a fost de acord 
cu încredinţarea directă şi de aceea la comisie a votat împotrivă, dar, urmare 
discuţiilor la şedinţa de comisie a înţeles că Hotărârea se poate modifica, în sensul ca 
valorificarea să fie prin licitaţie publică şi propune modificarea proiectului întrucât nu 
vrea să vină peste două zile din nou la şedinţă că pierde o zi de lucru. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan nu este de acord cu propunerea domnului 
Ghinghiloschi şi spune că acum trebuie să se dea o Hotărâre de respingere şi să se 
vină cu un alt Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitaţie publică, ţinând 
cont că şi în şedinţa trecută a Consiliului local s-a mai discutat aceste probleme, 
atenţionându-l totodată pe domnul consilier Ghinghiloschi să aibă grijă precum le-a 
pus în vedere de la judeţ să fie împotriva proiectelor de hotărâre, că trebuie să se 
întâmple ceva, şi-l  întreabă pe domnul primar de ce a iniţiat acest proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi îi repetă domnului consilier 
Gheorghe Bahan precum la comisie a votat împotriva proiectului de hotărâre, că şi 
acum este împotriva valorificării prin negociere directă doar că, a propus modificarea 
proiectului prin adoptarea unei hotărâri privind valorificarea prin licitaţie publică.   

Domnul primar îl întreabă pe domnul consilier Gheorghe Bahan ce trebuie să 
se întâmple şi spune că a iniţiat acest proiect de hotărâre, privind valorificarea prin 
negociere directă, ţinând cont de adresa ITRSV-ului, venită după şedinţa 
extraordinară în care s-a respins proiectul de hotărâre, adresă pe care o prezintă 
plenului. 

Încheie spunând că din punctul lui de vedere şi-a făcut datoria pentru a nu fi 
tras la răspundere, având în vedere că procedura organizării licitaţiei necesită timp. 

Doamna consilier Maria Apetroaiei  spune că nu este o ilegalitate să se vândă 
prin încredinţare directă, având în vedere că este o situaţie în regim de urgenţă. 

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi subliniază faptul că unii consilieri 
doresc ca lemnul să fie scos la licitaţie. 

Domnul viceprimar Gheorghe Coturbaş, întreabă dacă are cineva speranţa că la 
licitaţie va fi un preţ mai bun? 

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu se va obţine un preţ 
mai bun, dar există suspiciuni, fiind vorba de cumnatul lui Cornel Bîgu şi primar, că 
ar fi aranjamente.  

Domnul viceprimar spune că ITRSV-ul caută un vinovat şi dacă se tărăgănează 
se va lăsa cu amendă. 

Domnul consilier Alaci Gernot Curt consideră că nu-i nici o pierdere, întrucât 
prin licitaţie publică s-a vândut cu 235 lei/mc, iar acum se cere acelaşi preţ.  

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune modificarea Proiectului de 
hotărâre privind valorificarea prin negociere directă, a unei cantităţi de masă 
lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca prin Hotărârea Consiliului Local privind  
stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 

Supusă la vot propunerea domnului Ghinghiloschi, pentru modificarea 
Proiectului de hotărâre privind valorificarea prin negociere directă, a unei cantităţi de 
masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca prin Hotărârea Consiliului Local 



privind  stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a 
unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, se respinge, votându-
se cu 5 voturi “pentru” şi 5 voturi “împotrivă”. 

Supus la vot Proiectul de hotărâre iniţiat, privind valorificarea prin negociere 
directă, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, se respinge, 
votându-se cu 5 voturi “pentru” , o “abţinere” a domnului consilier Zabre Octavian 
Vasile şi 4 voturi “împotrivă” a domnilor consilieri: Ghinghiloschi Gheorghe, 
Covaliu Ioan, Bahan Gheorghe şi Repciuc Elena Paulina. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Gheorghe Ghinghiloschi, 
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, 
      Gheorghe Ghinghiloschi                                             Marian Lungu 


