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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 10 consilieri locali, din 
totalul de 11, doamna consilier Elena Paulina Repciuc fiind absentă 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. 26 din 13.03.2014, 
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.1400 din 13.03.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1401 
din 13.03.2014. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Octavian Vasile Zabre, 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.26 din 13 martie 2014, care conţine următorul proiect al ordinii de zi: 
 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte 
din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea 
nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe 
anul 2014 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a 
contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice 
îngrijite în această instituţie. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
Înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi, domnul primar propune 

suplimentarea acesteia cu un punct suplimentar: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a Adresei din partea Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” 
Solca, nr.516 din 07.03.2014, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
1253/07.03.2014.              
 Supusă la vot ordinea de zi, cu modificarea adusă este aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

Se prezintă primul punct înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului 
Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 

votează cu unanimitate de voturi “pentru”. 
Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2014 în Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de 
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie. 

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 primar informează precum la solicitarea MMFPSPV - Directia 

Generala Asistenta Sociala, de a transmite până la data de 20 martie  a.c, HCL Solca 
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2014 în Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de 
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie, a convocat 
plenul în această şedinţă extraordinară, în vederea adoptării proiectului de hotărâre 
iniţiat în acest sens.  

Nefiind discuţii pe marginea celor prezentate, se supune la vot şi se votează cu 
unanimitate de voturi “pentru”. 

Se trece la punctul suplimentar aprobat de ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei din partea Liceului Tehnologic 
„Tomşa Vodă” Solca, nr.516 din 07.03.2014, înregistrată la Primăria oraşului Solca 
sub nr. 1253/07.03.2014 



Domnul primar prezintă adresa din partea Liceului Tehnologic “Tomşa Vodă” 
Solca prin care solicită sprijin pentru punerea în funcţiune a microbuzului şcolar 
marca Fiat Ducato, minibus 16+1.  

Urmare discuţiilor purtate, plenul consiliului local a stabilit ca doamna 
directoare să se adreseze Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava printr-o adresă în 
care să solicite aprobarea unui post de şofer, iar în cazul în care răspunsul 
inspectoratului va fi unul negativ, Consiliul local va analiza şi va lua în considerare 
soluţia ca un şofer din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pe bază de 
convenţie încheiată între părţi, să poată conduce microbuzul,  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Octavian Vasile Zabre, 
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, 
       Octavian Vasile Zabre                                               Marian Lungu 


