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 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 9 consilieri locali, din 
totalul de 11, domnul consilier Ioan Filimon fiind absent motivat, din cauza unor 
probleme de sănătate, iar domnul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul oraşului Solca 
fiind plecat la Bacău, pentru participarea la cursuri de perfecţionare, planificate de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, şedinţa este 
legal constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul 
oraşului Solca, 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. 148 din 25 septembrie 2014, 
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.4085 din 25.09.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.4086 
din 25.09.2014. 
 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.148 din 25 septembrie 2014, 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 august 2014.  
           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire în vederea 
valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea 
orăşenească Solca.   
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2014. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului 
Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, nr. 2524/25.09.2014, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 4066/25.09.2014. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului 
Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, nr. 2527/25.09.2014, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 4068/25.09.2014. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 6. 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 august 2014.   

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. 

Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca.   

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Raportul Compartimentului buget contabilitate, resurse umane, impozite şi 

taxe locale din cadrul Primăriei avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului,agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediuluişi turism din cadrul Consiliului Local, avizează 
favorabil proiectul de hotărâre, cu propunerea ca preţul de pornire la licitaţie să fie 
210 lei/mc. 

 Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi, cu amendamentul ca preţul de pornire la licitaţie să 
fie 210 lei/mc. 



Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014. 

Domnul primar prezintă raportul, proiectul de hotărâre şi adresa Liceului 
Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, care a stat la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

Domnul consilier Alaci Gernot Curt, consideră că ar trebui de alocat nişte bani 
pentru securitate, pentru a preveni unele situaţii conflictuale şi întreabă dacă naveta şi 
deplasările cadrelor didactice sunt legale. 

Domnul primar spune că da, şi că a asigurat naveta şi deplasările, însă se 
doreşte un agent de pază pe timp de zi, plătit de primărie sau comitetul de părinţi,  
dar, având în vedere faptul precum camere de luat vederi sunt, profesori de serviciu 
câte doi în fiecare zi, iar ca şi măsură urmare incidentelor din ultimul timp fac de 
serviciu câte patru profesori, consideră o cheltuială inutilă pentru un agent de pază. 

Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 
unanimitate de voturi „pentru”. 

Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, nr. 
2524/25.09.2014, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4066/25.09.2014. 

Domnul primar prezintă Adresa Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă”, prin care 
solicită pavarea trotuarului din faţa corpului principal A. 

Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că este bine de continuat pe 
ambele părţi. 

Domnul primar spune că la aprobarea bugetului de anul viitor va avea în 
vedere.       

Domnul consilier Octavian Zabre Vasile întreabă ce se întâmplă cu 
regularizarea pârâului. 

Domnul primar spune că s-a aprobat licitaţia, însă ministerul nu are bani. 
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi:  Prezentarea şi supunerea spre 

dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, nr. 
2527/25.09.2014, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 4068/25.09.2014. 

Domnul primar prezintă Adresa Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” prin care 
informează de necesitatea efectuării unor lucrări urgente: la terenul de sport, 
împrejmuirea şi renivelarea suprafeţei; la Grădiniţa cu Program Normal „Mugur de 
Brad”, refacerea acoperişului;    

Doamna consilier Maria Apetroaiei, spune că, nu trebuie să fie răi, dar nu 
trebuie de tolerat şi de pus în aplicare această hotărâre. 

Domnul consilier Vasile Zabre spune că ar mai trebui de amenajat două 
tomberoane la bloc, deoarece marţea şi miercurea, tomberoanele existente sunt pline 
şi desfăcute de câini. 

Domnul viceprimar spune că în luna august vin mulţi acasă şi se produce mult 
gunoi, însă va face anunţuri pentru selectarea acestuia. 

Domnul consilier Vasile Zabre întreabă unde se depozitează resturile de 
materiale de construcţii şi rumeguşul. 

Domnul viceprimar, spune că aceste deşeuri se depozitează la rampa de gunoi. 



Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 

Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi:  Întrebări, interpelări. 
Domnul consilier Vasile Zabre spune că ar trebui de luat măsuri urgente pentru  

un bec la şcoala veche care atârnă să cadă şi un stâlp de iluminat spre Pensiunea 
Minodora. 

Domnul viceprimar asigură că are ştiinţă de becul din faţa şcolii şi că nu va 
cădea nimănui în cap şi  spune, că pentru rezolvarea problemei este nevoie de o 
telescară, şi va contacta echipa pentru toaletarea copacilor, şi va remedia şi această 
problemă. 

Referitor la stâlpul de iluminat din strada Nicolae Bălcescu, a făcut numeroase 
adrese la E-ON şi speră ca în cel mai scurt timp să se rezolve. 

Domnul consilier Vasile Zabre propune să se treacă pe fiecare stradă cu un 
autogreder. 

Domnul viceprimar spune că după finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
canalizare, va pune piatră pe fiecare stradă.  

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi întreabă dacă printr-o Hotărâre a 
Consiliului local au aprobat vreo taxă pentru societăţi, întrucât el nu are ştiinţă şi 
tocmai a primit o adresă din partea Primăriei, urmare controlului Curţii de Conturi. 

Domnul secretar spune este HCL Solca privind aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, care a fost adoptată şi trebuie completată conform Codului Fiscal. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că orice societate ar trebui să aibă 
aprobare din partea Primăriei, ceea ce nimeni în Solca nu are aşa ceva.  

Domnul consilier Vasile Zabre  întreabă când va tăia panglica la drum. 
Domnul viceprimar răspunde, că atunci când va fi gata. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Ştefan Filimon-Covaliu, 

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, 
         Ştefan Filimon-Covaliu                                           Marian Lungu 


