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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.  
 Domnul primar este absent motivat, fiind nevoit să plece la Suceava.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 113 din 22 august 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.3684 din 22.08.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3685 
din 22.08.2014. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Ştefan Filimon-Covaliu a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Ştefan Filimon-Covaliu, 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 secretar, luând cuvântul, dă citire Dispoziţiei de convocare a Consiliului 
Local nr.113 din 22 august 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 iulie 2014 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 22 august 
2014.  



           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce 
revin persoanelor fizice şi juridice în domeniul bunei gospodăriri a oraşului, a 
faptelor care constituie contravenţii în acest domeniu şi a sancţiunilor ce se aplică.   
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3.   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 iulie 2014 şi a 
Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din data de 22 august 2014.  

D-nul secretar, luând cuvântul propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
proceselor verbale, întrucât materialele au fost puse la dispoziţie în şedinţa de 
comisie, şi cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând totodată dacă sunt 
modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesele verbale întocmite, 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 obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în 
domeniul bunei gospodăriri a oraşului, a faptelor care constituie contravenţii în acest 
domeniu şi a sancţiunilor ce se aplică.   

Domnul secretar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
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 


