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Proces verbal, 

Încheiat cu prilejul desfăşurării 
 şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 

 din data de 31 iulie 2014 
 

 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, domnul consilier – viceprimar Gheorghe Coturbaş, fiind absent 
motivat, 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. 93 din 25.07.2014, 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.3406 din 25.07.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3407 
din 25.07.2014. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Ioan Covaliu a fost propus şi desemnat cu unanimitate de 
voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul  consilier,  Ioan 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 primar, luând cuvântul, dă citire Dispoziţiei de convocare a Consiliului 
Local nr.93 din 25 iulie 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 30 iunie 2014.  
           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul de 
Ambulanţă Judeţean Suceava a două apartamente din imobilul C2, situat pe strada 
Republicii, nr. 14, proprietate publică a oraşului Solca, judeţul Suceava, în vederea 
desfăşurării activităţii Staţiei de Ambulanţă Solca. 



    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor 
subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobate prin HCL 
Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările ulterioare. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Solca la 
Concursul „Floare de Bucovina”, organizat între unităţile administrativ-teritoriale din 
judeţul Suceava. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2014. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
     6. 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 iunie 2014.  

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca  
7.   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 30 iunie 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 
atribuirea în folosinţă gratuită către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava a două 
apartamente din imobilul C2, situat pe strada Republicii, nr. 14, proprietate publică a 
oraşului Solca, judeţul Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Staţiei de 
Ambulanţă 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 punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului 
Solca, judeţul Suceava, aprobate prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările 
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 patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea participării oraşului Solca la Concursul „Floare de Bucovina”, organizat 
între unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava 

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 cinci înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2014. 
Domnul primar prezintă raportul 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 şase 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 iunie 
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 şapte înscris pe ordinea de zi:  Întrebări, interpelări. 
Domnul primar informează plenul precum, Consiliul Judeţean Suceava este 

înfrăţit cu Regiunea Schwaben din Germania din 1997, iar în luna iulie a.c, împreună 
cu preşedintele Consiliului Judeţean, patru consilieri judeţeni şi 20 de primari a 
participat la un schimb de experienţă în Regiunea Schwaben. În prima zi s-au întâlnit 
cu preşedintele regiunii, iar a doua zi a fost repartizat într-un orăşel, Fiche, cu 3600 
locuitori. La întâlnirea cu primarul oraşului Fiche, au fost informaţi precum Primăria 
deţine tot ce este nevoie pentru gospodărie comunală, având un venit local anual de 
peste 10 milioane de euro. 

Încheie spunând că trebuie să treacă peste 50 de ani ca să ajungem şi noi la 
nivelul lor, întrucât oamenii sunt foarte civilizaţi. 

Domnul consilier Vasile Zabre întreabă dacă bordurile care se montează la 
piaţă sunt calitatea I, deoarece a înţeles că acestea sunt de calitatea a II-a, ciobite. Mai 
spune că terasamentul drumului nu corespunde cu proiectul, că terenul trebuia 
decapat şi de pus piatră concasată, ceea ce nu s-a pus. Totodată acuză că s-au dat 



5000 euro pe proiectul cu pavele şi nu se poate face drumul pe strada Victor 
Vasilescu. 

Domnul primar spune că a fost chiar ieri pe Strada Victor Vasilescu şi a 
îndreptat cât s-a putut. 

Domnul consilier Vasile Zabre spune că se face un drum la Iaslovăţ cu beton 
de 20 cm şi se va interesa cât costă acel drum şi cât costă drumul nostru. 

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu numai pe strada Victor 
Vasilescu sunt probleme, ci pe toate străzile, datorită faptului că lipsesc şanţurile. 

Domnul primar spune că este Hotărârea Consiliului Local cu obligaţiile 
cetăţenilor pentru întreţinerea oraşului şi în special a şanţurilor din dreptul 
proprietăţilor. 

Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că ar trebui de multiplicat şi de 
trimis la fiecare casă obligaţiile fiecăruia cu întreţinerea oraşului, conform HCL. 

Domnul consilier Vasile Zabre spune că el a sesizat Primăria care ar trebui să 
înştiinţeze oamenii. 

Domnul primar spune că fiecare dintre consilieri ar putea sta de vorbă cu 
cetăţenii şi să le expună îndatoririle. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că cunoaşte situaţia din strada Victor 
Vasilescu, că a pus tuburi, care au fost înfundate cu pietre mari, că acolo trebuie 
rigole, şi o lucrare ce costă foarte mulţi bani. În ceea ce priveşte drumul de la piaţă, 
cu toţii ar dori să fie altfel, dar costă foarte mult. 

Domnul consilier Vasile Zabre spune că proiectantul a dat de înţeles că se vor 
scoate 40 cm de pământ, se va pune piatră şi se vor turna 5 cm beton şi întreabă cine 
este responsabil de această lucrare şi va face recepţia. 

Domnul consilier Ioan Covaliu afirmă că s-a scot pământ şi s-a pus piatră. 
Domnul primar de asemenea asigură că s-a scos pământ şi s-a pus piatră şi că îi 

pare rău că nu l-a invitat pe domnul consilier Zabre să se convingă la faţa locului, dar 
când se va turna asfalt îl va invita. 

Domnul consilier Vasile Zabre spune că ar trebui să se asfalteze măcar 50 m pe 
fiecare stradă. 

Încheie spunând că în ritmul în care se lucrează umblă copii cu clopoţelul şi 
mai trebuie de pus două borduri, că îşi doreşte să vadă mult mai multe realizări. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că s-a aprobat proiectul cu „Floare 
de Bucovina”, şi că ar trebui de luat spaţiul „Casa Ana”, pentru tinerii din oraş. 

Domnul primar spune că a primit o adresă din partea D.G.A.S.P.C Suceava şi 
de 1 octombrie va prelua spaţiul şi terenurile.         
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Ioan 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, 
                Ioan Covaliu                                                    Marian Lungu 


