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incheiat cu prilejul desfrqurlrii

gedin{ei extraordinare a Consiliului Local al orapului Solca,
din data de I august 2013

Pentru inceput, d-nul Marian Lungu, secretarul oraqului Solca, farce
apelul nominal gi aratd cd la gedinla participi un numdr de 11 consilieri
locali din totalul celor 11 consilieri in firnc1ie, qedinta fiind astfel legal
constituitii.

La 9edin16 participi de asemenea
primarul oragului Solca qi d-nul Gheorghe
Solca.

in continuare se face cunoscut celor prezenli ci aceasti qedinli
exkaordinard a fost convocati prin Dispozilia primarului oraqului Soltca
m.172 din 5 august 2013, dispozifie ce a fost adusi la cunoqtinla cet[fenifior
prin afigare pe panoul de afigaj al Primlriei oragului Solca, incheindu-se lin
acest sens un proces verbal de afiqare inregistrat sub nr.3860 din 06.08 .2AL3.

D-nii consilieri au fost invitati la qedinp cu Invitatia inregisfiati surb
m.3850 din 05.08.2013.

Acestea fiind spuse, se procedeazi apoi la desemnarea preqedintellui
de gedinp conform Regulamentului de organizare gi funcgionare a consiliullui
local.

D-nul consilier Ioan Filimon a fost propus gi desemnat cu unanimitate
de voturi si conducl lucririle gedinlei.

D-nul consilier Ioan Filimon, ludndu-qi locul la prezidiul lucririllor
lerlinfei, mulpumeqte d-nelor gi d-nilor consilien pentru increderea acordaftil,
s€ angajeazd si conducd lucririle gedinlei cu respectarea intocmai a
Regulamentului de organizare gi funcflonare a consiliului local qi declarl
dcscfuse lucrdrile gedin,tei, rnvitdndu-I p" d-nul primar sd prezinte proiectul
ordinii de zi.

D-nul Valeru! Jdranu-Hofn6r, primarul oraqului Solca, lu6md
cuvdntul, dA citire Dispoziliei de convocare a Consiliului Loqal
w-172105.08.2013, care conline urmdtorul proiect al ordinii de zi:

d-nul Valeru! Jiranu-Hofrrfir,
Coturbaq, viceprimarul oraqullui
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1. Proiect de hotirdre privind alocarea unor sume de la bugetul local
d oragului Solca pentru platatransportului unui grup de elevi gi iisopitori ai
trestora , de la Liceul Tehnologic ,,Tomga vodd" solca, in tabara Nivodarii,
perioada 9-15 august 2013.

Inifiator: valerut Tdranu-Hofodr, primarul oragului solca.
2. Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului locat al oraqului

Eolca, pe anul 2013.
Iniliator : valeruf ldranu-Hofirrr, primarul oragului solca.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea decontirii cnekuielilor penffu
f,ryeta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic ,,Tomga vod[,, solca,
derente lunii iunie 2A]l .

3 . Inifiator: valeru! firanu-Hofn[r, primarul oragului solca.
Inainte de a se trece lia supunerealavot a proiecfului ordinii de zi, d[-ml primar propune includerea in mod suplimentar a unui proiect de hotir6re

Fivind valorificarea, prin negociere directi, a unei cantiHli de masd
tmnoas[ din Padurea origeneascd Solca, avdnd in vedere *g""t" adoptiriii
;-estuia.

D-nul consilier Ioan Filimon, pregedinte de gedinp, supune la vonreasti propunere de modifioare a ordinii de zi, aceasta fiind iprobati curn*nimitate de voturi.
ordurea de zi cu rnodificarea adusd a fosf supusd la vot, fimd adoptaffi

m unanimitate de voturi.
se trece astfel la primul punct inscris pe ordine a de zi.
D-nul consilier Ioan Filimon, pre$edinte de 9edin,t6, invit6 pe d_nullvderul Jrranu-Hofoir, primarul oraqului solca, sd prezint" -ut".iul4*pcgf,tite in acest sens, in calitate de iniliator.
D-nul primar, lu6nd cuvdntuf prezirrtd pentru inceput expunerea demive qi apoi Proiectul de hotirdre privind alocarea unor sgme de la bugeturl

local al oragului solca pentru plata transportului unui grup de elevi gi
fuolitori ai acestora , de la Liceul Tehnologic ,,Tomga vod[,, solca, in
6dra Ndvodari, perioada 9-15 august 2013.

se prezintd apoi raportul de specialitate intocmit de c6tre
mpartimentul buget-contabilitate din cadrul Primdriei oragului Solca,rcsa fiind unul favorabil, dupi care raportul de avaare al Comisiei penrrn
Irygrame de dezvoltare economico-sociale, buget, finanle, administrarEa
dorennrlui public qi privat al oraqului, agriculturd, gospodirie comgnali,
Fcftoctia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local aioragului Solca, qii
Dcsta fiind favorabil proiectului de hotrr6re, cu 4 voturi ,pentru,, qi 1 vot
-fupotrivE".
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Dupd prezentarea acestor materiale de c6tre d-nul primar, d-nulconsilier Ioan Filimon, pregedinte de gedinyi, nvitd,pe d-nii consilieri si iiacur-dntul pe marginea acestora.
D-nul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, lu6nd cuv6ntul, spune cd rnueste corect cum s-a procedat pentru ci alegii locali nu au fost consultafi eupn'ire la lista elevilor ce urmeazi sd bened cieze de aceastd tabdrd,iar pe de

-ffi-p*", spune d-nul consilier, consiliul local este pus in fafa faptuluiinilrtplinit intrucat elevii in cauzdau deja bagajele pregatite, ei plecand chiar frnfr&ma aceasta cltre Nivodari.
D-nul primar, lu6nd din nou cuvdntul, spune cE oferta fiind frcuti desitre Asocia.tia oragelor din Romdnia a considlrat c[ aga este corect qi legal

'ua cei de la liceu sd stabileasc6 criteriile gi ,*pti"it elevii care urmau sdhcaeficieze de aceasti tabirl gratuiti.
intrucat nu au mai existat fudri de cuv6nt pe marginea materialelor

FEzentate, d-nul consilier Ioan Filimon, pregedint" a. q"ai;F, ; G; Ia votproiectul de hotdrdre, acesta fiind adoptaicu r0 ,o*i ,Bentru,, gi o ablinere,Itspectiv votuI d-nului consilier Gheorghe Ghinghiloschi.
se trece astfel Ia punctul 2 inscris pe ordiie a de zi.
D-nul consilier Ioan Filimon, pregedinte de gedinla, inviti pe d_nrnlx'aleru! Jdranu-Hofir[r, primarul oraguiui Solca, s6 prezinte materialellepregf,tite in acest sens, in calitate de iniliator.
D-nul primar, lu6nd cuv6ntul, prezrntipentru inceput raportul gi apoihoiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului ro"ui;i;;;;d* iorru, ,,umul2013.

- Se prezintL apoi raporrul de specialitate intocmit de citre Birorulbuget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadnulftim;iriei oraqului sorca, acesta ftnd uo,rl fuoo rabil, dupi 
"un *porfuI dearizare al Comisiei. pentru programe de dezvoltare economicj-sociale,

hrg:et, finan,te, administrarea domeniului public qi privat al oragului,
lgnc:l.turd, gospodirie comunard, protecfa mediutui gi furism din cadn*lConsiliului Local al oragului Solca, acesta fiind nefavorabil proiectului dlehotirdre, cu 2 voturi ,,pentru,,, 2 vofuri ,,abginere,, qi I vot,,i*iot i#,,.Dupr prezentarea acestor materiale de 

"et " d-nul pri-*, d-nuls'onsilier Ioan Filimon, pregedinte de gedin qi,, nvitdpe d-nii conslieri sd ibcuvdntul pe marginea acestora.
Intrucat nu au existat ludri de cuvdnt pe marginea materialelorrpeznntate, d-nul consilier Ioan Filimon, pregedint. a" q.ald; r"*; h votproiecful de hotdrdre, acesta fiind adoptat'cu g vofuri ,,pentru,,, 2 votuni

'ab"nere", respectiv a d-nilor consilieri octavian-vasile zabre gi Elena
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frdina Repciuc $i un vot ,,impotrivd", respectiv cel al d-nului consiliier
Gteorghe Ghinghiloschi.

Se trece astfel la punctul 3 inscris pe ordine a de zi.
D-nul consilier Ioan Filimon, preqedinte de gedin16, invitd pe d-ruul

\.aleru! Jrranu-Hofrrdr, primarul oragului Solca, sI prezintr -rt".iul*I.pqatite in acest sens, in calitate de inifiator.
D-nul primar, lu6nd cuvdntul, prezintd pentru'inceput expunerea rde

laive gi apoi Proiectul de hotirdre privind aprobarea deconthrii
dcltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic
Jomqa Vod5" Solca, aferente lunii iunie 2A1f..

Se ptezrntd apoi raportul de specialitate intocmit de cdtne
Compartimentul buget-contabilitate din cadrul Primdriei oraqului Solca,
Gcsta fiind unul favorabil, dupi care raportul de avizare al Comisiei penlfu
Fograme de dezvoltare economico-sociale, buget, finanfe, administrarea
domeniului public qi privat al oragului, agricult oi, gorpodirie comgnal6,
potec,tia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local al oragului Solca,
rcesta fiind favorabil proiectului de hotirdre, cu 4 voturi ,,pentru qi 1 vurt
,irnlptrivi".

Dupi prezertarea acestor materiale de cdtre d-nul primar, d-nrul
mnsilier Ioan Filimon, pregedinte de qedinp, invitd pe d-nii consilieri si ria
mr'6ntul pe marginea acestora.

Infruc6t nu au existat ludri de cuv6nt pe marginea materialelor
Ftznnltat% d-nul consilier Ioan Filimon, pregedinte de qedinp, a supus la vot
pnoiectul de hotirdre, acesta fiind adoptat cu 9 voturi ,,p.rt o,,, I vot
s1inere", respectiv a d-nului consilier Gheorghe coturbaq gi un wotjmpotrivi", respectiv cel al d-nului consilier Gheorghe Ghinghiloschi.

se trece asrfel Ia prmctul suplimentar inscns pe ordme a de zi.
D-nul consilier Ioan Filimon, preqedinte de qedinta, invit6 pe d-nrul

laleru! Jiranu-Hofirdr, primarul oragului Solca, si prezintr *ut".iul"[.
pregitite in acest sens, in calitate de inifiator.

D-nul primar, ludnd cuv6.ntul, prenna pentru inceput expunerea de
motive gi apoi Proiectul de hotir6re privind valorificarea, prin negociere
directi, a unei cantitltri de mas5 lemnoasl din Padurea origeneasce Solca.

Se pteztntil apoi raportul de specialitate intocmit de cdtre
Compartimentul buget-contabilitate din cadrul Prim6riei oragului Solca,
acesta fiind unul favorabil, dupd care raporhrl de avizare al Comisiei penoru
programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanfe, adminisffarea
domeniului public gi privat al oraqului, agriculturl, gospoddrie comgnali6,
protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Local al oragului Solca,
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it i,,ab"nere" gi 1 vot l,impotrivi,,.
Dupi prezentarea acestor materiale de c[tre d-nul primar, d-nulcnlier Ioan Filimon, pregedinte de qedinp, invitd pe d-nii consilieri s6 ia

pe margmea acestora.
D-nul consilier Gbeorghe Ghinghiloschi, lu6nd cuv6nt*1, spune cfr aimpotrivr in cadrul gedinlei de comisie gi va vota qi in plen tot
rivr motivat de faptul cr pe de o parte nu este prevdnfih cantitatea rde
lemnoasd ce ,rrneazd a fi valorificati iar pe de altn parte corect ar fi,
GiE se qtie carrtitatea de masi lemnoasi, aceasta sE fie scoasi la licitatier a se evita orice suspiciuni cu privire la modul de valorifir*.,'u

Ordinea de zi fiind epuizatL, d-nul consilier Ioan Filimon, preqedimtet fiedintr, decarr tnchise lucrrrile gedinpi, multumind celor p*ir"n6penrru
pticipare.

Drept pentru care am incheiat prezentuI proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Ioan tr'ilimon

SECRETAR,
Marien Lulgu
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