
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Proces verbal, 

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

 din data de 28 decembrie  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, cetăţeni din 
oraşul Solca cu domiciliul pe strada Republicii (Ernilă Eduard, Hojbotă Mariana, 
Galeş Rodica‚ Hariton Cornel, etc), d-nul Costel Drăgoi pentru înregistrarea şedinţei 
în format electronic 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. 340 din 21.12.2012, 
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.4952 din 21.12.2012.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.4953 
din 21.12.2012. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul  consilier Constantin Brînză a fost propus şi desemnat cu unanimitate 
de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Constantin Brînză, 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.340  din 21 decembrie  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 noiembrie 2012, a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 7 decembrie  
2012 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al oraşului  Solca din data de 20 decembrie 2012. 
           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013, în oraşul Solca 

   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 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, str. Republicii, f.n. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
5.  Întrebări, interpelări. 

 Supusă la vot ordinea de zi 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 noiembrie 2012, a 
Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din data de 7 decembrie  2012 şi a Procesului verbal încheiat 
cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului  Solca 
din data de 20 decembrie 2012. 

D-nul secretar, luând cuvântul propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
proceselor verbale, întrucât materialele au fost puse la dispoziţie în şedinţa de 
comisie, şi  cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând totodată dacă sunt 
modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesele verbale întocmite, se supune la vot şi 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca. 

Domnul primar prezintă raportul şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

local  avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Constantin Brînză spune că în oraş s-a zvonit faptul că, 

taxele şi impozitele locale se majorează, dar având în vedere proiectul iniţiat vor 
rămâne la nivelul anului 2012, un lucru foarte bun.   

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că şi el a auzit în oraş precum se 
vorbeşte că se măresc impozitele şi-l întreabă pe domnul primar dacă are certitudinea 
că nu se vor mări. 

Domnul primar spune că până în prezent nu este o bază legală prin care să fie 
obligat să mărească impozitele, drept pentru care a iniţiat acest proiect de hotărâre.  

Domnul Hariton Cornel luând cuvântul se arată nemulţumit şi spune că 
locuieşte pe strada Republicii, plăteşte impozit 100%, dar nu are apă, canalizare, 
trotuare. 
           Domnul Ernilă Eduard spune că a depus o adresă la Primăria oraşului Solca, 
semnată de către mai mulţi locuitori de pe strada Republicii prin care s-a solicitat 
încadrarea într-o altă zonare, adresă la care a primit răspuns că în ultima şedinţă a 
Consiliului local vor fi încadraţi în altă zonă. 
           Domnul secretar spune că această hotărâre este o hotărâre provizorie, iar cât de 
curând se va convoca o altă şedinţă în baza Hotărârii de Guvern  ce urmează să fie 



pusă în aplicare şi atunci dacă consiliul local doreşte să se facă o altă împărţire a 
zonelor, se va modifica. 
         Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că toţi consilierii au fost aleşi de 
oamenii din Solca, că fiecare îi cunoaşte foarte bine şi că ştiu puterea financiară a 
fiecăruia. 
         Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi 
„pentru”. 
         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. 
Domnul   primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
          Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 
local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi se arată nemulţumit de anexa 
la Proiectul de hotărâre şi întreabă în ce bază s-a întocmit. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă dacă s-au întocmit anchete 
sociale pentru fiecare persoană, aşa cum prevede legea, iar dacă nu, solicită să se 
întocmească, dar să fie semnate de două persoane.  
          După alte discuţii contradictorii, discuţii înregistrate în format electronic, se 
supune la vot şi se votează cu 7 voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă” ale domnilor 
consilieri: Bahan Gheorghe, Covaliu Ioan, Ghinghiloschi Gheorghe şi Repciuc 
Paulina Elena. 
           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, str. Republicii, f.n. 
          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 materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
          Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
          Domnul viceprimar propune ca în prima şedinţă a Consiliului local să se 
aprobe încadrarea străzii Republicii în altă zonă. 
          Domnul secretar informează plenul precum atât terenurile intravilane cât şi 
terenurile extravilane de pe raza oraşului Solca sunt incluse în zona D. 
           Având în vedere că este ultima şedinţă din anul 2012, domnul primar urează 
tuturor sănătate şi Sărbători fericite. 
           Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Constantin Brînză, 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, 
           Constantin Brînză                                                 Marian Lungu 


