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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 10 consilieri locali, 
domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi fiind absent, şedinţa este legal constituită. 
 La şedinţă participă de asemenea, d-nul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul 
oraşului Solca,   d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul oraşului Solca şi Gabriela 
Colţun pentru redactarea procesului verbal.  
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă extraordinară 
a fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 40 din 09 februarie 
2015, 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.607 din 09.02.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.608 din 
09.02.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Covaliu Ioan a fost propus şi desemnat cu unanimitate de 
voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Covaliu Ioan, 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.40 din 9 februarie  2015, care conţine următorul proiect al ordinii de zi: 
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca 
pentru anul 2015. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe 

anul 2015 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a 



contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice 
îngrijite în această instituţie. 

     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
3. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană 

pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, 
modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi 
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea 
Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor 
membri şi  modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi pentru 
semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale 
AJAC Suceava. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 Supusă la vot ordinea de zi, este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul primar prezintă raportul şi proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2015. 
 Doamna Mirela Pricop, contabil şef în cadrul Primăriei oraşului Solca 
detaliază plenului veniturile şi cheltuielile propuse pentru anul 2015. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 
local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan, luând cuvântul se arată nemulţumit precum 
ieri la prezentarea bugetului s-au trecut 3 miliarde pentru primăria veche, iar astăzi s-
au fărâmiţat toţi bănuţii aşa încât să nu-şi dea seama, spunând că, cu acei bani se 
poate face strada Cuza Vodă. De asemenea mai spune că se dă preotului 500 milioane 
pentru termopane, iar dacă stă bine şi se gândeşte nu crede că se poate aşa ceva 
deoarece biserica este monument şi că ar trebui să i se ceară socoteală preotului  
pentru banii obţinuţi din vânzarea celor 50 mc de lemn şi banii aprobaţi pentru 
prăznicar întrucât  nu s-a făcut nimic. Mai spune că nu se face un lucru de interes, că 
va urmări îndeaproape cum se vor cheltui banii întrucât Solca n-a avut niciodată 
atâţia bani, iar să se dea 3 miliarde la o casă veche nu este de acord. 
 Încheie spunând că el nu este de acord cu bugetul, că nu participă la şmecherii 
şi că fiecare votează pe răspunderea lui.  
 Domnul consilier Vasile Zabre consideră cu nu-i un lucru aşa de grav că s-a 
dat 500 milioane la biserică. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că s-au mai dat 50 mc lemn pe care 
ar trebui să-i justifice preotul. 
 Domnul consilier Vasile Zabre spune că se va urmări efectuarea lucrărilor şi nu 
crede că este o pagubă aşa de mare şi este de părere că un buldoexcavator nu este aşa 
necesar. 
 Domnul  viceprimar spune că un buldoexcavator este necesar pentru 
desfundarea străzilor şi că nu este vorba de unul nou ci unul second. 
 Domnul consilier Vasile Zabre spune că este de acord cu proiectul pentru 
şcoală întrucât dacă se dă 2 miliarde şi se primesc 9 este un lucru foarte bun, 
exemplificând jocul de noroc la LOTO că dacă joci ai şanse să câştigi, iar dacă nu în 



zadar aştepţi un câştig. Mai spune că ar trebui de avut în vedere şi de făcut o sală de 
sport performantă pentru a se putea desfăşura diferite activităţi, chiar şi baluri. 
 Domnul primar spune că se va adresa directorului, ca în Consiliul de 
administraţie să se analizeze proiectul. 
    Domnul consilier Constantin Brînză consideră că bugetul este foarte bine 
stabilit, că s-au prins bani şi pentru trotuare, şi pentru extinderea reţelei de apă, şi 
pentru canalizare şi chiar şi pentru biserică, deoarece suntem creştini. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt se arată nedumerit faţă de două puncte la 
secţiunea de dezvoltare precum sunt două coduri distincte dar ar fi acelaşi lucru, iar la 
străzi nu s-a prins nimic. 
 Doamna Pricop spune că este vorba de proiectul de reabilitare a reţelei de 
canalizare şi construire a unei staţii de epurare iar, dacă la străzi nu este nimic 
înseamnă că se vorbeşte de proiectul de buget vechi. 
 Domnul Alaci primeşte noul proiect de buget şi se arată mulţumit. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că se vor întâlni şi în decembrie şi 
atunci vor vedea câte din punctele menţionate se vor realiza şi atunci îi vor da toţi 
dreptate. 
 Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu 9 voturi „pentru” şi o 
„abţinere”  a domnului consilier Gheorghe Bahan. 

Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2015 în Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată de 
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie. 

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. 
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

primirea de noi membri în Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, 
retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava 
conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi împuternicirea reprezentantului 
Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze 
pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri şi  modificarea Actului 
constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de 
modificare a Actului constitutiv şi a Statutului ale AJAC 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. 



 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Covaliu Ioan, 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, 
             Covaliu Ioan                                                        Lungu Marian 


