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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 Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul 
oraşului Solca, d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul 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. 44 din 25 aprilie 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. 2062 din 25.04.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2063 
din 25.04.2014. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan a fost propus şi desemnat cu unanimitate de 
voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Gheorghe Bahan, 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.44 din 25 aprilie 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 martie 2014 şi a procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 24 aprilie 
2014.  



           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind retragerea în cazul unor beneficiari ai Legii nr. 
15/2003, a dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic  „Tomşa 
Vodă” Solca, aferente lunii martie 2014.  

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca  
4.   Întrebări, interpelări. 

 Înainte de a supune la vot ordinea de zi, domnul primar propune suplimentarea 
acesteia cu: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii unor cetăţeni 
din oraşul Solca.  

Supusă la vot ordinea de zi, cu modificarea adusă 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 martie 2014 şi a 
procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din data de 24 aprilie 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 
retragerea în cazul unor beneficiari ai Legii nr. 15/2003, a dreptului de folosinţă 
asupra terenului atribuit. 

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 trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului 
didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii martie 
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 suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii unor cetăţeni din oraşul Solca. 

Domnul primar prezintă cererea, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri cu 
privire la interzicerea păşunatului pe terenurile private. 

Domnul secretar spune că sunt în vigoare: Legea zootehniei şi Legea nr. 
61/1991 privind contravenţiile care trebuie puse în aplicare. 

Domnul primar spune că se vor face anunţuri prin care se vor atenţiona 
proprietarii de animale, precum potrivit legislaţiei în vigoare sunt pasibili de amendă. 

Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi:  Întrebări, interpelări. 
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi informează faptul că, urmare 

discuţiilor cu unii cetăţeni din strada Cîmpului, aceştia doresc ca strada lor să se 
numească „Popa Mihai”. 

Domnul secretar spune că nu este chiar aşa de simplu, că este o procedură mai 
vastă şi că rămâne în atenţie. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Gheorghe Bahan, 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 Bahan                                                   Marian Lungu 


