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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat cu prilejul des{Eguririi

gedingei ordinare a Consiliului Local al oraqului Solca,
din data de 30 mai 2014

Pentru inceput, d-nul Marian Lungu, secretarul oragului Solca, face

apelul nominal gi arati cd la qedinta participi un numir de 11 consilieri
locali din totalul celor 11 consilieri in firnc1ie, $edinta fiind astfel legal
constituitS.

De la sedintra lipseste motivat d-nul Valerut T5ranu-Hofirdr, primarul
oraqului Solca, qi participi d-nul Gheorghe Coturbag, viceprimarul oragului
Solca gi de asemenea d-nul Costel Dr[goi, pentru inregistrarea gedinlei in
format electronic. l,

Mai sunt prezen{i in sald d-nul Dumitru Lupu, consilier superior in
cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului Solca qi d-nul inginer
Gheorghe Pipirigeanu.

in continuare se face cunoscut celor prezenEi c[ aceastii gedinla

ordinard a fost convocat[ prin Dispoziyaprimarului oraqului Solca nr.56 din
23 mai 2014, dispozifie ce a fost adus[ la cunogtir\a cetillenilor prin afiqare
pe panoul de afigaj al Primiriei oraqului Solca, incheindu-se in acest sens un
proces verbal de afisare inregistrat sub nr.2514 din 23.05.2014.

D-nii consilieri au fost invitali la qedint6 cu Invitalia inregisffati sub

nr.2513 din 23.05.2014.
Acestea fiind spuse, se procedeazi apoi la desemnarea preqedintelui

de gedinta conform Regulamentului de organtzare gi funclionare a consiliului
1ocal.

D-nul consilier Constantin Brinzd' a fost propus gi desemnat cu
unanimitate de voturi sI conducd lucririle qedinlei.

D-nul consilier Coostantin Br{n26, luAodu-qi locul la prezidiul
lucrdrilor gedin.tei, mulfumegte d-nelor gi d-nilor consilieri penffu increderea

acordatd, se angajeazi s[ conducd lucririle gedinlei cu respectarea intocmai
a Regulamentului de organizare gi funcfionare a consiliului local gi declari
deschise lucrdrile gedinlei invitfndu-l pe d-nul secretar,. in locul d-nului
primar, sI prezinte proiectul ordinii de zi.
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D-nul Marian Lungu, secretarul oraqului Solca, lu6nd cuvdntul, dE

citire Dispoziliei de convocare a Consiliului Local nr.56/23.05.2414, cars

conline urmitorul proiect al ordinii de zi:
l.Prezettarea gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului

verbal tncheiat cu prilejul desfEgurlrii qedinlei ordinare a Consiliului Local
al oragului Solca din data de 30 aprilie 2414.

Prezintd: Marian Lungu, secretarul oragului Solca

2. Proiect de hotirdre privind scoaterea la v6nzare, prin licitalie
publicd, a unui lot de teren in suprafa$ de 1560 ffi.P., proprietate privatd a
oraqului Solca, situat pe strada Gheorghe Doja.

Iniliator: Valeru! T6ranu-Hofnir, primarul oragului Solca

3. Proiect de hotir6re privind aprobarea decontirii cheltuielilor
pentru naveta cadrelor didactice qi a personalului didactic auxiliar de la
Liceul Tehnologic ,,Tomga Vod[" Solca, aferente lunii aprilie 2AA.

Ini{iator: Valeru! Tdranu-Hofirdr, primarul oragului Solca
4. Proiect de hotirdre privind aprobarea unei cereri depuse la

Legea nr.l5DAA3 privind sprijinul acordat tinerilor pentru consffuirea unei
locuinle proprietate personali, republicatd, cu modificirile gi completdrile
ulterioare.

Iniliator: Valeru! Tiranu-Hofnir, primarul oragului Solca l,

5. Proiect de hotirfire privind alocarea unei sume de la bugetul
local al ora$ului Solca tn vederea premierii unui elev de la Liceul tehnologic

,,Tomga Vod[" Solca, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Suceava,

pentru rezsltate sportive deosebite.
Inigiator: Valeru! T[ranu-HofrIr, primarul oragului Solca.

6. Inrebiri, interpeldri.
inainte de a se trece la supunerea la vot a proiectului ordinii de zi, d-

nul secretar face cunoscut celor prezenli cd d-nul primar soliciti excluderea
de pe ordinea de zi a punctului nr.Z, respectiv a ,,proiectului de hotirdre
privind scoaterea la vdnzare, prin licitalie publicd, a unui lot de teren in
suprafal5 de 1560 ffi.p., proprietate privat[ a oragului Solca, situat pe strada

Gheorghe Daja", motivat de fapful cd acesta nu are finalizat raportul de

evaluare, d-nul primar retrdgAndu-qi astfel proiectul de hotlrdre de pe

ordinea de zi,in calitate de inifiator.
Ordinea de zi a fost supusd la vot, cu modificarea adusd, de c6tre d-

nul coosilier Constantin Brinzd,, pregedinte de gedinta, aceasta fiind aprobatd

cu unanimitate de voturi.
Se trece astfel la primul punct inscris pe ordinea de zi: ,,Prezentarea

gi supunerea spre dezbatere gi aprobare a Procesului verbal incheiat cu

prilejul desflqur[rii gedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului Solca

din data de 30 aprilie 2014".
D-nul secretar Marian Lrrgo, luend cuvdntul, propune supunerea la

vot spre aprobare a procesului verbal intrucit materialul in cauzl a fost pus
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la dispozilie in grdir,1"l" de comisii gi cu siguranli acesta a fost insugit de

cltre ioli consilierii, intrebend totodat6 dac[ sunt propuneri de modificare

sau completare a acesfuia
Nefiind discugii sau luari de cuvdnt din partea celor prezenli

referitoare [a procesule verbal intocmit, d-nul consilier Constantin Brinzil,

preqedinte ae qiAi"F, il supune la vot, acesta fiind aprobat cu unanimitate de

voturi.
Se trece astfel la punctul nr.3 inscris pe ordinea de zi,inttucdtpunctul

r.2 afost exclus de pe ordinea de zi..
D-nul consiliei Constantin Brinz6, preqedinte de gedin15, inviti pe d'

nul Marian Lungu, secretarul oragului Solca, sI prezinte materialele in locul

d-nului primar Valeru! Jlranu-Hofrrir.
D-nul secretar, luflnd cuvfintul, prezinti pentru tnceput expunerea de

motive qi apoi Proiectul de hot6rdre privind aprobarea decontdrii

cheltuieliior pentru naveta cadrelor didactice gi a personalului didactic

auxiliar de la Liceul Tehnologic ,,Tomga Vod6" Solca, aferente lunii aprilie

20t4.
Se prezinti apoi raportul de specialitate intocmit de cIffe Biroul

buget-contabilitate, resurso umane, impozite qi tue locale din cadrul
pri*riei oraqului Solca, dupd care raportul de avizare al Comisiei pentru

programe de dezvoltare economico-socialI, buge! finanle, adminisffarea

dorieniului public gi privat al oragului, agriculturS, gospodlrie comunald,

protecfia -.dirrl,ri qi t*ir* din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca,

arnbele fiind favoraiile proiectului de hot5rfire'

Dupi prezentarea acestor materiale, d-nul consilier Constantin Bt?nzd,,

pregedinte de qedinld, invith pe d-nii consilieri sd-gi prezinte punctul de

vedere referitor la acest proiect de hotirire'
inrucdt nu au mai existat ludri de cuvdnt din partea d-nilor consilieri

referitor la materialele prezentate, proiectul de hotdr6re a fost supus la vot,

fiind adoptat cu 1t voturi << pentru >>, respectiv cu gnanimitate de voturi-

se trece astfel la punctul nr.4 inscris pe ordinea ds zi.

D-nul consilier Constantin Bfrnzd, preqedinte de qedinli, invitd pe d-

nul Marian Lungu, secretarul oragului Solca, s[ prezinte materialele preg6tite

in acest sens.

D-nul secretar, lu6nd cuvfintul, ptezinth peoffu ?nceput expunerea de

motive qi apoi Proiectul de hotdrAre privind aprobarea unei cereri depuse la

Legea nr.tilZOO3 privind sprijinul acordat tinerilor penffu consffuirea unei

tocirinle proprietate personali, republicatil, ctt modificirile $i completirile

ulterioare.
Se prezint5 apoi raportul de specialitate intocmit de cdtre Serviciul

*rbanism ii cadasru din cadrul Primlriei oragului Solca dupn care raportul

de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociali,

buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat al oraqului,



agriculturd, gospoddrie comunald, proteclia mediului gi turism
Consiliului Local al oragului Solca din cadrul Consiliului Local
Solca, ambele fiind favorabild proiectului de hot6r6re.

din cadrul
al oragului

Dupd prezentarea acestor materiale, d-nul consilier Constantin Brinzd,
pregedinte de qedin1il, invitil pe d-nii consilieri s5-gi prezinte punctul de
vedere referitor la acest proiect de hotdr6re.

tntrucdt nu au mai existat ludri de cuvOnt din partea d-nilor consilieri
referitor la materialele prezentate, proiecful de hotdr6re a fost supus la vot,
fiind adoptat cu 1l voturi < pentru >>, respectiv cu unanimitate de voturi.

se trece astfel la punctul nr.5 ?nscris pe ordinea de zi.
D-nul consilier constantin Bfinzd,, pregedinte de gedingi,, invit1pe d-

nul Marian Lungu, secretarul oraqului Solca, si prezinte materialele pregdtite
in acest sens.

D-nul secretar, Iudnd cuvdnful, prezrnth pentru inceput expunerea de
motive gi apoi Proiectul de hotirdre privind alocarea unei sume ae U bugetul
local al oraqului Solca in vederea premierii unui elev de Ia Liceul tehnotgic
,,Tomga vod6" solca, legitimat la clubul sportiv Municipal suceava,
penffu rezultate sportive deosebite.

Se prezinti apoi raportul de specialitate intocmit de cdtre Biroul
buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din ;;;i
Primhriei oragului Solca, dupl care raportul de avrzare al Comisiei penffu
programe de dezvoltare economico-socialI, buget, finan{e, administrarea
domeniului public gi privat al oragului, agriculturd, gospod6rie comunalio
protecfia mediului gi turism din cadrul Consiliului Loiaf al oraqului Solca,
ambele fiind favorabile proiectului de hotirdre.

DupE ptezentarea acestor materiale, d-nul consilier Constantin Brinzd,
pregedinte de gedinp, invit6 pe d-nii consilieri si-gi prezinte punctul de
vedere referitor la acest proiect de hotirdre.

D-nul consilier Alaci Gernot curt, lu6nd cuvdntul, spune c6, legat de
acest club sau asocia,tie sportivi de tir [a care activeazd elevul in cauzd sunt
mai multe disculii, ca gi premiere a elevului, d-nul consilier spune cd este de
acord gi cu acest prilej il felicitd pe acesta gi echipa impreun5 cu echipa care
l-a pregltit, insl in ceea ce privegte activitatea din poligonul de tk aratd cd
este total nemultumit de faptul cd se trage cu munigie de calibru mai mare
dec6t este pennisd gi nu existii o protecgie fonic[ corespunzdtaare, fiind
deranjati din cauza zgomotului puternic produs, populafa ce locuiegte in
imediata apropiere a poligonului.

Din aceste considerente, d-nul consilier soliciti preqedintelui de
$edinfa s5 introduci un proiect de hotdr6re suplimentar pe ordine a de zi
privind alocarea unei sume de bani de la bugetul local in vederea procuririi
de material lemnos pentru confeclionarea unor panouri speciale care si fie
montate imprejurul poligonului qi care sd aib5 ca rezrltat diminuarea



intensit6lii zgomotului produs, protejdnd populalia din jur de poluarea fonicd
qi animalele din gospoddriile acestora.

D-nul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, lu6nd cuv6ntul, crede cd acel
material lemnos despre care vorbegte d-nul consilier Alaci, odatE

confeclionat corespunz[tor gi montat in jurul poligonului, ar putrezi in 2-3
ani de zile gi, spune d-nul consilier, noi, administralia locall nu am fost in
stare si construim un gard de lemn in jurul Parcului Balnear, cdnd se

vorbegte de atdta timp despre asta, de aceea d-nul consilier Ghinghiloschi
spnne ci sunt alte prioritili mult mai mari dec6t aceasta, solicitati de citre d-
nul consilier Alaci.

D-nul secretar, intervenind, considerd, cd ar trebui sE se fac[ o adresl
din partea consiliului local cifie aceastl asociafie sportivi, care are in
folosinli acest poligon, adresi in care s[ se precizeze nemullumirile legate

de zgomotul foarte puternic produs, prezentzte in plenul consiliului, gi prin
care sd se solicite un rdspuns cu privire la mdsurile ce ufineazd a fi,

intreprinse pentru a remedia situalia. Este posibil, spune d-nu[ secretar, dat
fiind faptul cd in poligon vin qi persoane importante, cu posibilit[fi
financiare, sd sponsoizeze acest poligon gi asfel sd existe resurse financiare
pentru a rezolva aceastd sifua1ie, deoarece terenul in cauzd este dat in
folosinli gratuitd asociagiei de cStre consiliul local, iar drepturile gi

obligaliile ce rezult[ din desfrsurarea activitilii de tir, revin asocialiei,
respectiv amenajarea in mod corespunzitor a poligonului care sd corespundi
potrivit legislaliei specifice, iar in ca tl in care asocialia nu dispune de

asemen€a resurse se poate lua in calcul o eventuali alocare de fonduri sau de

material lemnos din partea administratiei locale.
D-nul consilier Alaci, intervenind, spune cI a discutat aceste aspecte

cu d-nul prof. $tefan Buiucliu, qi acesta a spus ci dispune de anumite resurse

financiare pentur a face lucrlrile ce se impun, insl insuficiente, de aceea

trebuie sprijinili financiar sau material, dupi caz, pentru rezalvarea
problemei.

D-nul secretat, revenind din nou, spune cd pentru a se hotiri acest
lucru trebuie elaborat un proiect de hotirtre, care sd fie legal qi oportun qi

care si afrdlabazilun calcul de pre!, o fundamentare, ceea ce in momenful
de fala nu exist5.

D-na consilier Maria Apetroaiei, lu6nd la rdndul s6u cuvAntul,
intreabS, gi se intreabl totodat[, dac6 iniflerea unui astfel de proiect de

hotirfire este legal[, av6nd in vedere raporturile juridice ce decurg intre
administrafa 1oca15 gi asocialia ce administreazi poligonul de tir.

DupS alte discutrii intre membrii consiliului local, s-a stabilit s[ fie
notificatd asocialia sportivl cu privire la disculiile gi nemugumirile legate de

poligon qi totodati si prezinte solugii pentru remedierea situaliei, eventual si
se prezinte in plenul qedinlei de consiliu urmltoare d-nul Buiucliu,
pregedintele clubului pentru a prezenta situalia.
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Intrucdt ,'legat de proiectul de hotirdre in sine, nu au existat luari decuvAnt suplimentare pe marginea- materialelor prezentate, proiecful dehotirdre a fost supus la vot, fiind adoptat cu lb voturi << pentru > $i oabfinere, cea a d-nului consilier Gheorghe Bahan, abflnere axoifpunerii inaplicarc a prevederilor art.46 ,ti".(tl din Legea nr.2rs/Zali privind
administrafia publici locari, republicati, r,, *oiific[rite s,;"*pretirleulterioare.

se trece astfel la punctul nr.6 inscris pe ordine a de zi,,,intrebdri,
interpelSri".

D-nul consilier octavian vasile zabre, ru6nd cuvantul, spune cr esteruginos c[ in cimitir in ziua in care au fost pomenili mo4ii, fiind gi ziploioas5, nu puteai trece pe aleea central[ flra si te uzilapicioare pentru c6sunt gropi neastupate gi ar trebui ca primiri a, dacd conducerea bisericii nu ofacg, si puni o magin[ de balastru s6 acopere acele gropi, pent u ca esteruginos, este imaginea oragului qi a conducerii acestuii, il f"J;i oamenistr5ini qi au vdztrt acest lucru. Totodatd, spune d-nul consilier Zabre, s,ntatd[iabaffini care merg in cimitir gi nu este un grup sanit ar calumea.
ordinea de zi fiind epuizati,, d-nur iooriti", constantin Brfuza,pregedinte de gedin16, decrard inchise lucrdrile qedinpi, *.rrp*ird celorprezenEr pentru participare '- ' ----4v' **^
Drept pentru care am incheiat prezenfur proces-verbar.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Constantin BrinzE
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