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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 11 consilieri locali, din 
totalul de 11, şedinţa fiind legal constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul 
oraşului Solca, d-nul Costel Drăgoi pentru înregistrarea şedinţei în format electronic 
şi Gabriela Colţun pentru redactarea procesului verbal, d-nul primar este absent 
motivat pentru rezolvarea unor probleme personale. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 18 din 21.02.2014, 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.892 din 21.02.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.893 din 
21.02.2014. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Doamna  consilier Elena Paulina Repciuc a fost propusă şi desemnată cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier,  Elena Paulina Repciuc, 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.18 din 21 februarie 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 31 ianuarie 2014.  
     Prezintă: Lungu Marian, secretarul oraşului Solca 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii 
ianuarie 2014.  

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
3. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al oraşului Solca a 

imobilului << Şcoala cu clasele 0 – IV din cadrul Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” 
Solca >> . 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte 

din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscrise în Anexa la 
Hotărârea nr. 31 din 30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.  

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
5. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care 

fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava.  
    Iniţiator: 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 31 ianuarie 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 
aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul 
Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii ianuarie 2014. 

Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale 
iniţiatorului. 

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 10 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” al domnului consilier Gheorghe 
Ghinghiloschi. 

Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
trecerea în domeniul public al oraşului Solca a imobilului << Şcoala cu clasele 0 – IV 
din cadrul Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca >> . 

Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale 
iniţiatorului. 

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

Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale 
iniţiatorului. 

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: Proiect de hotărâre privind 
completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al 
oraşului Solca, judeţul Suceava. 

Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre ale 
iniţiatorului. 

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 şase înscris pe ordinea de zi:  Întrebări, interpelări. 
Domnul secretar aminteşte plenului că, conform legii au obligaţia de a prezenta 

rapoartele de activitate. 
 
 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru 

anul 2014.  
Domnul primar prezintă Raportul şi Proiectul de hotărâre şi informează plenul 

precum doamna directoare de la Liceul Tehnologic “Tomşa Vodă” Solca a solicitat 
suplimentarea bugetului, pentru lucrări de investiţii mai mari (acoperiş la grădiniţă, 
grup sanitar la şcoală), dar în şedinţa de comisie, urmare discuţiilor, aceasta a înţeles 
că nu este posibil. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că şi în şedinţa Consiliului  de 
administraţie al Liceului s-a ridicat problema suplimentării bugetului, însă le-a 
explicat  că şcoala are bani asiguraţi pentru tot anul, dar Primăria nu, ci din încasări.  

Domnul consilier Alaci Gernot Curt spune că şcoala s-a învăţat să ceară, chiar 
dacă nu este legal, conducerea tot cere. 

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 
aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către 
beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2014. 

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 patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

stabilirea preţului de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unor 
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 

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 primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 

supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei Solomei Veronica Otilia, 
domiciliată în oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr. 23 B, prin mandatar 
Ghinghiloschi Vasile, domiciliat în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, bl.8E.  

Domnul primar prezintă cererea doamnei Solomei Veronica Otilia prin care 
solicită cumpărarea unei suprafeţe de aproximativ 14 ari teren arabil situat pe strada 
Gheorghe Doja, în vecinătatea terenului deţinut pe strada Gheorghe Doja, nr. 25,  de 
bunica sa, Frigura Maria. 

Supusă la vot solicitarea doamnei Solomei Veronica Otilia, prin mandatar 
Ghinghiloschi Vasile, primeşte acord de principiu din partea plenului cu unanimitate 
de voturi. 

Se trece la punctul doi suplimentar  aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Babi Mihai din oraşul 
Solca, strada Slatinei, nr. 6. 

Domnul primar prezintă cererea domnului Babi Mihai prin care solicită 
cumpărarea unei suprafeţe de 1,5 ari teren situat pe strada Slatinei, alături de fântâna 
cu slatină şi spune că, deosebit de răspuns i se va impune să facă curăţenie, că acolo 
este dezastru, că a mai săpat şi un şanţ de la gunoi şi tot mustul se scurge în fântână.  

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că este fântână de interes 
public şi nu se poate vinde. 

Domnul viceprimar consider că ar trebui de mers la faţa locului şi de 
identificat terenul solicitat, că poate nu cuprinde fântâna. 

Domnul consilier Alaci Gernot Curt este de acord să meargă cineva de 
specialitate din partea primăriei la faţa locului şi în baza unui referat din care să 
rezulte că terenul solicitat nu cuprinde fântâna, se va aproba. 

Domnul secretar spune că ar trebui şi un reprezentant din partea comisiei de 
urbanism. 



Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că este de acord să i se dea, deoarece 
el personal a fost şi ştie unde se află fântâna. 

Se amână darea unui răspuns din partea plenului până la identificarea terenului.    
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Gheorghe Ghinghiloschi, 

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, 
      Gheorghe Ghinghiloschi                                              Marian Lungu 


