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oRA$UL SOLCA
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Proces verbal,
incheiat cu prilejul desfEqurarii

i ordinare a Consiliului Local al oragului Solca,

din data de 29 martie 2013

d-nul Marian Lungu, secretarul oraqului Solca, face apelul
consilieri locali, dinla aceastd qedinla participd un numbr de 11

fiind legal constituitd.
participa de asemenea, d-nul Valeru! Jdranu Hofndr, primarul -

t*ul Gheorghe Coturbaq, viceprimarul oragului Solca, d-nul Costel

istrarea gedinlei in format electronic qi Gabriela Col{un pentru

i verbal.

, se face cunoscut celor prezenli, c[ aceastd qedinld ordinard a fost

Dispozilia primarului oraqului Solca nr. 78 din22.03.2013, Dispozilie

la cunoqtin{a cetafenilor prin afiqare pe panoul de afiqaj al Primariei

incheindu-se in acest sens un Proces verbal de afiqare inregistrat sub

3.2013.
msilieri au fost invitali la qedinla cu Invitalia inregistratd sub rr.l422

fiind spuse, se procedeazd apoi la desemnarea preEedintelui de qedinla

tului de organizare qi funclionare a Consiliului Local.

I consilier Gheorghe Ghinghiloschi a fost propus qi desemnat cu

de voturi s[ conducd lucr[rile qedin{ei.

consilier, Gheorghe Ghinghiloschi, luAndu-Ei locul la prezidiul lucrdrilor

fr,- mulpmeqte d-nilor consilieri pentru increderea acordatd, se angajeazd sd

lucririle qedinlei cu respectarca intocmai a Regulamentului propriu de

fue gi funclionare qi totodatd, declard qedinfa deschisd ;i invita pe d-nul primar

dnte proiectul ordinii de zi.
Dnul primar, lu0nd cuvdntul, d[ citire Dispoziliei de convocare a Consiliului

nr.78 din22 martie 20t3, care conline urmdtorul proiect al ordinii de zi:

l. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal

fodheiar cu prilejul desfbqurdrii qedinlei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca

ffim da1a de 28 februarie 2Ot3 qi a Procesului verbal incheiat cu prilejul desf6qurdrii

pdifotei extraordinare a Consiliului Local al oragului Solca din data de 15 martie

$ Ii.
Prezintd,: Lungu Marian, secretarul oraqului Solca

2. Raport privind starea economicd, sociald Ei de mediu a oragului Solca qi

modul de aducere la indeplinire a Hotdr6rilor Consiliului Local Solca, pentru anul
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Prezinti: Jaranu-Hofnir Valeru!, primarul oraqului Solca



!

gp*,fond activitatea desfbquratd in calitate de consilier local al
mmul 2012.

Prezintd: Alaci Gernot Curt, consilier local
activitatea desftquratd in calitate de consilier local al oragului

Prezintd: Apetroaiei Maria, consilier local
fufrund activitatea desftqurata in calitate de consilier local al oraqului

Prezintd,: Gheorghe Bahan, consilier local
n-ind activitatea desfEquratd in calitate de consilier local al oraqului

Prezintd,: Covaliu Ioan. consilier local
prrivind activitatea desfbguratd in calitate de consilier local al oraqului

mmul 2012.
Prezintd: CoturbaE Gheorghe, consilier local

privind activitatea desfbquratd in calitate de consilier local al oraqului
amrul2012.

Prezintd: Filimon Covaliu $tefan, consilier local
fl" ffi,aprort privind activitatea desfbqurata in calitate de consilier local al oraqului

@u anul20l2.
Prezintd: Repciuc Elena Paulina, consilier local

I til- Proiect de hotdrdre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta
eidactice de la Liceul Tehnologic ,,TomEa Vod6" Solca, aferente lunii
t0r3.

Inifiator: Vaieruf l[ranu Hofndr, primarul oraqului Solca
Proiect de hotirdre privind aprobarea incheierii contului de execu{ie al

-,o,cal pentru anul 2012.
Iniliator: Valeru! Jdranu Hofndr, primarul oraqului

1i:- Proiect de hotdr6re privind aprobarea bugetului local al oraEului Solca
onul 2013.

Inifiator: Valeru! ldranu Hofndr, primarul oraqului Solca
i-i. Proiect de hotdr6re privind completarea Inventarului bunurilor care fac

-fin domeniul privat al oraqului Solca
Iniliator: Valeru! firanu Hofnf,r, primarul oragului Solca

i-1. Proiect de hotdr6re privind scoaterea la vdnzare, prin licitalie publici, a

umuunr iot de teren in suprafala de 1676 mp, proprietate privatd a oragului Solca, situat
m,ur srrada I.E. Toroutiu, oraqul Solca.

Inifiator: Valeruf J[ranu Hofndr, primarul oraqului Solca
15. Proiect de hotdrAre privind scoaterea la vdnzare, prin licitafie public6, a

rur,pui lot de teren in suprafafa de 2300 mp, proprietate privata a oraqului Solca, situat
pe strada Victor Vasilescu, oraqul Solca.

Inifiator: Valeru! Jdranu Hofndr, primarul oraqului Solca
16. Proiect de hotdr6re privind scoatereala vdnzare, prin licitalie public6, a

::rui lot de teren in suprafala de 2410 mp, proprietate privatd a oraqului Solca, situat
:e strada Gheorghe Doja, oraqul Solca.
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lnifiator: Valeru! fdranu Hofndr, primarul oraqului Solca
Mrdre privind scoaterea La vdnzare, prin licitalie public6, a

de 187 mp, proprietate privat[ a oraqului Solca, situat pe
Solca.

Inifiator: Valeru! Jdranu Hofnir, primarul oraqului Solca
hirSre privind retragerea, in cazul unor beneficiari ai Legii nr.

folosintd asupra terenului atribuit.
Inifiator: Valeru! ldranu Hofndr, primarul oraqului Solca

& hotar6re pentru aprobarea unor cereri depuse la Legea nr.
ijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinle proprietate

cu modificdrile qi completarile ulterioare.
Initiator: Valeru! liranu Hofndr, primarul oraqului Solca

de hotdr6re pentru modificarea Anexei nr.2 din HCL Solca
imfrnd aplicarea Programului de interes nalional "Dezvoltarea re{elei
fuine pentru personae vdrstnice prin infiintarea Cdminului pentru

ice Solca, ca urrnare a reorganizdrii unitalii sanitare cu paturi
Boli Cronice Solca" ce se desfiin{eazd,, cu modificirile qi completdrile

Inifiator: Valeru! Jdranu Hofndr, primarul oraqului Solca
kezentarea qi supunerea spre dezbatere qi solufionare a cererii domnului

ffi Adrian, din oraqul Solca, strada Republicii, nr. 37 , inregistratd la Primaria
friSolca sub nr. 1303118.03.2013.

Prezintd: Valeru! ldranu Hofndr, primarul oragului Solca
71l Prezentarea gi supunerea spre dezbatere qi solulionare a cererii doamnei

Gabriela, din oraqul Solca, strada Republicii, nr. 39, inregistrata la Primdria
iur$olca sub nr. 1354120.03.2013.

Prezintd: ValeruJ !6ranu Hofndr, primarul oraqului Solca
I E$u hezentarea gi supunerea spre dezbatere qi solufionare a cererii domnului

itru, din oraqul Solca, strada Ciprian Porumbescu, nr. 19, inregistratd la
fuoraqului Solca sub nr. 1395122.03.2013.

Prezintd: Valeruf Jdranu Hofndr, primarul oragului Solca
14. Prezentarea qi supunerea spre dezbatere qi solulionare a cererii domnului
Gtreorghe, din oragul Solca, strada Ciprian Porumbescu, ff. 26, inregistratd la
fra oragului Solca sub nr. 1396122.03.2013.

PrezintS: Valeru! Jdranu Hofndr, primarul oraqului Solca
15. intrebdri, interpeliri.
Supusd la vot ordinea de zi este aprobat[ cu unanimitate de voturi.

Se prezintd primul punct inscris pe ordinea de zi: Prezentarea Ei supunerea spre
dlilh?halere qi aprobare a Procesului verbal incheiat cu prilejul desfrqurarii qedinlei
,mdinare a Consiliului Local al oraqului Solca din data de 28 februarie 2013 gi a

Frocesului verbal incheiat cu prilejul desfdgurdrii qedinlei extraordinare a Consiliului
Local al oraqului Solca din data de 15 martie 2013.

D-nul secretar, lu6nd cuvdntul propune supunerea la vot, spre aprobare, a
dispozilie in qedin{a delor verbale, intruc6t materialele au fost puse la



acestea au fost insuqite, intrebdnd totodatd dacS sunt

d'iscutii referitoare la procesele verbale intocmite, se supune la vot qi

mnimitate de vofuri.
mwe la punctul doi inscris pe ordinea de zi: Raport privind starea

la indeplinire affir ffiiala gi de mediu a oraqului Solca qi modul de aducere

Cmsiliutui Local Solca, pentru anul2012.
Mul primar prezinti Raportul privind starea economicS, sociald Ei de

,masului Solca gi modul de aducere la indeplinire a HotdrArilor Consiliului
pentru anul2012.
,rl pregedinte mullumeqte domnului primar 9i se trece la urmdtorul punct

ordinea de zi:.

ilfumul consilier Alaci Gemot Curt propune si nu se mai prezinte Rapoartele

mmme intnrcdt se cunoaEte activitatea fiecdruia, dovada fiind qi CD-urile.

Silrrryttlse la vot propunerea domnului consilier Alaci Gernot Curt este aprobatd

urmitate de voturi gi se trece la punctul zece inscris pe ordinea de zi: Proiect

frre privind aprobarea decontirii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice

M*iricrul Tehnologic ,,Tomqa Vodd" Solca, aferente lunii februarte 201'3.

Du,rnnul primar prezintdexpunerea de motive qi proiectul de hotdrdre.

Rryroartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei qi Consiliului
,urq'izeazE favorabil proiectul de hotdrAre.

Dq,mrnul consilier Alaci Gernot Curt intreabd ce se int6mpla intruc6t cadrele

nu gi-au primit banii din decembrie.
,Mnr,runna Mirela Pricop spune c6 dupa aprobarea bugetului vor primi qi sumele

Ttfuffiind alte disculii se supune la vot qi se voteazd cu unanimitate de voturi

Sc rece la punctul unsprezece inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotirAre

dlmpnobarea incheierii contului de execulie al bugetului local pentru anul2012.

Momnul primar prezittdraportul qi proiectul de hot[rare.
R.upoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primiriei qi Consiliului

wzeazi favorabil proiectul de hotdrAre.

Doamna Mirela Pricop, contabil qef in cadrui Primariei explicd plenului contul

uarumiurie al bugetului local ai oraqului Solca pentru anul 2012, pentru fiecare

mr1l1riup6 (de dezvoltare, funclionare qi activitafi finanlate din venituri proprii Ei

\efiind alte disculii pe marginea celor prezentate se supune la vot qi se voteazd

rurlm,r,tmi6i141e de voturi,,pentru".
Se trece la punctul doisprezece inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotar6re

aprobarea bugetului local al oraqului Solca pentru anul 2013.

Domnul primar prezintdraportul 9i proiectul de hotdrdre.

Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primdriei qi Consiliului

avizeazd favorabil proiectul de hotdrAre.

Doamna contabil, Mirela Pricop detaliazd, pe inlelesul tuturor bugetul intocmit

subliniazd precum suma primitd este jumdtate fald de anul trecut. Totodatd
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ilE @rginea materialelor prezentate, se supune la vot qi se

med,,pofltru".
Sapesprezece inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotdr6re

teren in suprafala deprin licitafie public6, a unui lot de

a oraqului Solca, situat pe strada Tomqa Vodd, oraqul

expunerea de motive qi proiectul de hot5r6re.
entului de specialitate din cadrul Primdriei qi Consiliului

proiectul de hotdrdre.
ni pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot qi se

ilme de voturi ,,pentru".
trmctul optsprezece inscrrs pe

ai
terenului atribuit.

primar prezintd, expunerea de motive Ei proiectul de hotdr6re.
cadrul Prim[riei qi ConsiliuluiCompartimentelor de specialitate drn

favorabil proiectul de hotdrAre.
discufii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot Ei se

uuanimitate de voturi ,,pefltru".
ffie uec-e la punctul noudsprezece inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotirdre
Wobarea unor cereri depuse la Legea nr. 1512003 privind sprijinul acordat

pentru construirea unei locuinle proprietate personald, republicatd, cu
ile qi completirile ulterioare.

Domnul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre.
Rupoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primdriei gi Consiliului

mm"iaeazd favorabil proiectul de hotdrdre.
Iri,Etiind discufii pe marginea materiaielor prezentate, se supune la vot qi se

qu unanimitate de voturi ,,pentru".
fre rece la punctul doudzeci inscris pe ordinea de zi: Proiect de hotSr6re pentru

Anexei nr.2 din HCL Solca nr.1412011 privind aplicarea Programului de
ungional "Dezvoltarea relelei nalionale de cdmine pentru personae v6rstnice

fuffiinprea Cdminului pentru Persoane Vdrstnice Solca, ca urmare a reorganizdrir
ui sanitare cu paturi "Spitalul de Boli Cronice Solca" ce se desfiinfeazd,, cu

lrile qi completirile ulterioare.
Domnul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre.
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primf,riei qi Consiliului

at'izeazd" favorabil proiectul de hotir[ire.
Nefiind disculii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot qi se

cu unanimitate de voturi ,,pentru".

in cazul unor beneficiari
ordinea de zi: Proiect de hotdrdre
Legii nr. 1512003 a dreptului de

pe ordine a de zi: Prezentarea Ei
domnului Vasilovici Adrian, din
la Primdria oraqului Solca sub nr.

Se trece la punctul doudzeci gi unul inscris
nerea spre dezbatere qi solufionare a cererii
I Solca, strada Republicir, w. 3'7, inregistratd

illOi'18.03.2013.
Domnul primar prezintd cererea domnului Vasilovici Adrian, prin care solicit[

terenului din vecindtatea proprietdfii sale Ei informeazd plenul precum s-a
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proprietar de la Vila ,,Lenufa" qi cd ar dori, ca qi p6nd
in continuare.

Nfaria Apetroaiei intreaba dac6 se poate prin incredinlare

cd nu se poate, intrucdt nu permite legea.
Gheorghe Bahan propune sd-l concesioneze.
Gheorghe Ghinghiloschi spune c5 pe teren nu sunt locuinfe,

s poate vinde sau concesiona numai prin licitafie, dar din c6te
o suprafala de teren qi sunt mulpmili, dar domnul Didi vrea

solicitarea domnului Vasilovici Adrian nu primegte acord de
plenului, votAndu-se cu unanimitate de voturi ,,impotrivd".

Fnctul doudzeci gi doi inscris pe ordinea de zi: Prezentarea gi
qi solu{ionare a cererii doamnei Moraru Gabriela, din oraqul
ff. 39, inregistratd la Primdria oraqului Solca sub nr.

pfuar prezintd cererea doamnei Moraru Gabriela, prin care solicita
i de teren delinut in chirie.

h vedere cd la punctul douf,zeci qi unu inscris pe ordinea de zi s-a
la vdnzare a intregii suprafele de teren, plenul consiliului local

oomunice fiecdruia, cd terenul definut in chirie va rimAne in chirie.
fui punctele doudzeci qi trei gi doudzeci gi patru inscrise pe ordinea de

gi supunerea spre dezbatere qi solufionare a cererii domnului Lupu
raEul Solca, strada Ciprian Porumbescu, nr. 19, inregistratd la Primdria

zub nr. 1395122.03.2013 qi Prezentarea qi supunerea spre dezbatere qi

a cererii domnului Rusu Gheorghe, din oraqul Solca, strada Ciprian
w.26, inregistratd la Primdria oraEului Solca sub nr. 1396122.03.2013.

nnl primar prezintd cererea domnului Lupu Dumitru qi a domnului Rusu

Ffo care solicitd cumpdrarea unei suprafele de teren, teren pentru aare s-a
& principiu in gedinla trecut6. Mai spune cd in momentul cdnd doamna

doamna Vasiloschi s-au dus sd mdsoare s-a iscat scandal gi acum vor mai

viceprimar Gheorghe Coturbaq spune c5, ar trebui de misurat, de
tfr daca ajunge la tofi sd se scoatdlavdnzare.

Whmnul primar spune cd trebuie sd se incdlzeascd, se va face curat qi se va
W este posibil s[ se poata impSrli qi in patru.

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune cd acum cdnd se vinde sar tofi, dar
nu a vdzut nimeni ce mizerie este acolo.

Itflefiind alte disculii se hotf,raqte ca aceste solicitdri sd rdmdnd in atenfia
i pane la clarificarea situafiei.

Se trece la ultimul punct inscris pe ordinea de zi:. Intrebdri, interpelf,ri.
Domnul consilier Constantin Brinzd informeazd precum pe strada Tomqa
din dreptul fam. Buiucliu gi pdna in dreptul fam. Mamciuc nu se poate trece pe
din cauza gardului viu care este l6sat.

Domnul consilier Gheoghe Bahan propune de amenajat clddirea fostei primarii
copii de la qcoald, pentru a putea organiza diverse activitSli.
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informeaz[ plenul precum a fost la Direclia de Asistenld
ild qi a solicitat sd inapoieze Casa Tineretului, loc ideal pentru

zi fiind epuizatd, domnul, consilier Gheorghe Ghinghiloschi
declard inchise lucrdrile gedin{ei, mulgumindu-le tuturor celor

care am incheiat prezentul proaes verbal,

DE $EDINTA,
Ghinghiloschi

SECRETAR,
Marian L*rgy

\t-#''{i, %$ d' 8::. i;s *e"r- '4.
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