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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, domnul Colţuneac Petru, 
cetăţean al oraşului Solca 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. 32 din 26 martie 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.1602 din 26.03.2014.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1603 
din 26.03.2014. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Curt Gernot Alaci a fost propus şi desemnat cu unanimitate 
de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Curt Gernot Alaci, 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.32 din 26 martie 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 27 februarie 2014 şi a procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 17 martie 
2014.  



           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi 
modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 
2013. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2013. 
      Prezintă: Gernot - Curt Alaci, consilier local  
 4. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2013. 
      Prezintă: Maria Apetroaiei, consilier local  
 5. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2013. 
      Prezintă: Gheorghe Bahan, consilier local  
 6. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2013. 
      Prezintă: Constantin Brînză, consilier local 
 7. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2013. 
      Prezintă: Gheorghe,Coturbaş consilier local  
 8. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2013. 
      Prezintă: Ioan Covaliu, consilier local 
 9. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2013. 
      Prezintă: Ioan Filimon, consilier local 
 10. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2013. 
     Prezintă: Ştefan Filimon - Covaliu, consilier local 
 11. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2013. 
     Prezintă: Gheorghe Ghinghiloschi, consilier local  
 12. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2013. 
     Prezintă: Elena - Paulina Repciuc, consilier local 
 13. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2013. 
     Prezintă: Octavian - Vasile Zabre, consilier local  
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al 
bugetului local pentru anul 2013. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 15. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică a unor 
suprafeţe de păşune din domeniul privat al oraşului Solca.  



     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului 
bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul 
Suceava. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 17. Proiect de  hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a 
unui lot de teren în suprafaţă de 556 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe 
strada I.E. Torouţiu. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 18. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă 
din Pădurea Orăşenească Solca şi de pe domeniul public al oraşului Solca, pentru 
nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 19. 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 februarie 2014.  

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca  
20. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate 
Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL Solca nr. 
42/31.07.2013. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
21. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 

Lucan Ştefan, din oraşul Solca, strada Gheorghe Doja, nr. 38, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 1571/25.03.2014. 

   Prezintă: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
22. Prezentarea  şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 

Iliţoi Vasile, din oraşul Solca, strada Avram Iancu, nr. 6, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 1595/26.03.2014. 

   Prezintă: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca  
23.  Întrebări, interpelări. 

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

1. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din 
Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei 
oraşului Solca. 

Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
2. Proiect de hotărâre privind valorificarea, prin negociere direct, a unei cantităţi 

de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului 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 27 februarie 2014 şi a 
procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din data de 17 martie 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: Raport privind starea 
economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a 
Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2013. 

Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat, domnul consilier Curt 
Gernot Alaci, preşedinte de şedinţă, mulţumeşte domnului primar pentru prezentare 
şi propune trecerea la punctul 14 înscris pe ordinea de zi, motivat de faptul că toţi 
consilierii cunosc activitatea fiecăruia. 

Plenul consiliului local este de acord cu unanimitate de voturi, cu propunerea 
domnului preşedinte, şi se trece la punctul 14 înscris pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local pentru 
anul 2013. 

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 15 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

închirierea, prin licitaţie publică a unor suprafeţe de păşune din domeniul privat al 
oraşului Solca.  

La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă expunerea de motive 
a iniţiatorului şi proiectul de hotărâre. 

Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 
local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Curt Gernot Alaci, preşedinte de şedinţă, solicită propuneri 
pentru doi reprezentanţi din cadrul Consiliului local, membrii în comisia care va 
proceda la organizarea licitaţiei.    

Domnul consilier Constantin Brînză îl propune membru în comisia care va 
proceda la organizarea licitaţiei, pe domnul consilier Ioan Covaliu.    

Supusă la vot propunerea domnului consilier Constantin Brînză este votată cu 
unanimitate de voturi. 

Doamna consilier Maria Apetroaiei îl propune membru în comisia care va 
proceda la organizarea licitaţiei, pe domnul consilier Octavian Vasile Zabre. 



Supusă la vot propunerea doamnei  consilier Maria Apetroaiei este votată cu 
unanimitate de voturi. 

Domnul consilier Curt Gernot Alaci propune ca rezervă în comisia care va 
proceda la organizarea licitaţiei, pe domnul consilier Ioan Filimon.  

Supusă la vot propunerea domnului consilier Curt Gernot Alaci este votată cu 
unanimitate de voturi. 

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

Se trece la punctul 16 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din 
domeniul privat al oraşului Solca, 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 17 înscris pe ordinea de zi:  Proiect de  hotărâre privind 

scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 556 mp, 
proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada I.E. Torouţiu. 

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 18 înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea Orăşenească Solca şi de pe 
domeniul public al oraşului Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei 
oraşului 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 19 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 
februarie 2014. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Raportul Biroului Buget contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale 

din cadrul Primăriei avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local 

avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi „pentru” şi o „abţinere” a 
domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi. 



Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu 10 voturi „pentru” şi o „abţinere” a domnului consilier Gheorghe 
Ghinghiloschi. 

Se trece la punctul 20 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului local al oraşului Solca, judeţul 
Suceava, aprobat prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Raportul Biroului Buget contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale 

din cadrul Primăriei avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local 

avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi „pentru” şi o „abţinere” a 
domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi. 

Domnul secretar informează plenul precum comparativ cu alte servicii, pentru 
o populaţie de 32 000, patru angajaţi sunt insuficienţi, fiind un volum foarte mare de 
muncă. Mai spune că au fost controale de la Bucureşti în tot judeţul şi având în 
vedere situaţia, directorul de la D.J.E.P. a făcut în aşa fel să ocolească Solca, însă le-a 
impus să angajeze om.  

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că vrea organizare de 
concurs şi nu transfer, motivând faptul că aşa s-ar evita diverse discuţii, ca şi cum ar 
fi aranjamentul primarului. 

Domnul primar spune că transferul este legal şi că se respectă legea. 
Domnul secretar spune că din punct de vedere legal, transferul este cea mai 

comodă cale. 
Domnul consilier Gheorghe Bahan solicită transferul unui om de la Primăria 

oraşului Solca şi nu unul de la altă primărie. 
Domnul consilier Ioan Covaliu spune că aprobând acest transfer facilitează un 

post la Primăria Poieni Solca şi consideră că ar trebui de creat aici la noi. 
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu 10 voturi „pentru” şi o 

„abţinere” a domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi.   
Se trece la punctul 21 înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 

dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Lucan Ştefan, din oraşul Solca, strada 
Gheorghe Doja, nr. 38, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
1571/25.03.2014. 

Domnul secretar prezintă cererea domnului Lucan Ştefan, prin care solicită 
cumpărarea unei suprafeţe de 950 mp teren situat în zona păşunii „Chiliuţa”, la 
ieşirea din strada Cuza Vodă. 

Totodată face istoricul terenului, care a fost aprobat pentru vânzare, la 
solicitarea domnului Ghinghiloschi, însă nu s-a dus la bun sfârşit, iar acum conform 
legii păşunea nu se poate vinde.  

Se trece la punctul 22 înscris pe ordinea de zi: Prezentarea  şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Iliţoi Vasile, din oraşul Solca, strada 
Avram Iancu, nr. 6, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1595/26.03.2014. 



Domnul primar prezintă cererea domnului Iliţoi Vasile, prin care solicită 
cumpărarea suprafeţei de 150 mp teren situat în vecinătatea spaţiului comercial pe 
care îl deţine, în vederea extinderii activităţii. 

Domnul consilier Constantin Brînză spune că acolo mai sunt 3 proprietari: 
Buburuzan, Florea şi Dudici, şi întreabă dacă nu vor fi probleme. 

Domnul primar spune că terenul este închiriat, însă Consiliul local poate scoate 
la vânzare prin licitaţie publică şi oricare din cei trei poate cumpăra. 

Nefiind alte discuţii, cererea domnului Iliţoi Vasile, primeşte acord de 
principiu din partea plenului, cu unanimitate de voturi. 

Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea 
orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului 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. 
 Domnul primar informează plenul precum în luna martie, în Parcul Balnear s-a 
organizat o campanie de împădurire,  iar acum intenţionează să amenajeze un spaţiu 
de joacă din lemn, campinguri pentru picnic şi o scenă definitivă, iar castanii îi va da 
domnului inginer Părpăuţă pentru a confecţiona diverse obiecte sculptate. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, spune că pentru ce s-a făcut până 
în prezent dă nota 10, însă trebuie de făcut mult mai mult. 
 Domnul viceprimar spune că anul acesta a plantat ce s-a putut, iar la anul va 
continua cu mai mult brad. 
 Nefiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat şi se votează 
cu unanimitate de voturi „pentru”. 

Se trece la punctul doi suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de  
hotărâre privind valorificarea, prin negociere direct, a unei 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”. 
 Având în vedere că în sala de şedinţe se află domnul Colţuneac Petru, domnul 
preşedinte îl invită să ia cuvântul. 
 Domnul Colţuneac, luând cuvântul îşi exprimă mai multe nemulţumiri, 
precum:  

1. Tatăl său a trăit 88 de ani şi i s-a şters din Registrul agricol o suprafaţă de 
teren;  

2. I s-a dat voie domnului Flutur să ia apă din imaş, iar acum nu este apă pentru 
animale; 

3. Solca are pădure dar oamenii sunt nevoiţi să cumpere de la Cacica; 



4. I s-a vândut teren cu 14 milioane / ar şi nu s-a făcut nimic, nici măcar 200 m de 
trotuar. 
     Domnul primar răspunde punctual problemelor ridicate. 
Referitor la prima nemulţumire îi spune domnului Colţuneac să se prezinte la 

Primărie, la domnul secretar şi registrul agricol în vederea  clarificării situaţiei. 
Referitor la a doua nemulţumire îl informează pe domnul Colţuneac, precum 

domnul viceprimar este preşedintele comisiei care se ocupă cu buna organizare a 
păşunatului şi din câte a înţeles pe imaş este construită o adăpătoare pentru 
animale de către domnul Lucan Ştefan. 

Referitor la problemele 3 şi 4 i s-a comunicat faptul că sunt nefondate. 
  Domnul Colţuneac Petru acuză precum în primărie este o „caracatiţă” pe care 

el o va sparge.   
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Curt Gernot Alaci, 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, 
         Curt Gernot Alaci                                                   Marian Lungu 


