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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 9 consilieri locali din 
totalul de 11, domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi şi doamna consilier Maria 
Magdalena Ciobaniuc fiind absenţi, 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 de îndată a 
fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 262 din 16 decembrie 
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.6070 din 16.12.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.6081 
din 16.12.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de 
şedinţă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Gheorghe Coturbaş a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Gheorghe Coturbaş 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.262  din 16 decembrie  2015, care conţine următorul proiect al 
ordinii de zi: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2015.  
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 Supusă la vot ordinea de zi, este votată cu unanimitate de voturi. 



 Domnul primar prezintă raportul, expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre. 
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi 
Consiliului Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul primar reaminteşte plenului că, atunci când s-a aprobat înfiinţarea 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Solca, Consiliul Local şi-a luat angajamentul  
pentru asigurarea celor necesare pentru buna funcţionare. Până acum nu a fost 
nevoie, însă contractul cu Ministerul Muncii pentru subvenţionare a expirat la 31 
octombrie 2015. Totodată, informează precum a primit promisiuni pentru 
prelungirea subvenţionării, că se va adopta o Hotărâre de Guvern din ianuarie. iar 
lunile noiembrie şi decembrie sunt descoperiţi şi având bani în fondul de rezervă a 
iniţiat acest proiect de hotărâre pentru acoperirea sumei necesare, ţinând cont că 
sunt în prag de sărbători, iar personalul rămâne fără salarii. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că  trebuiau să se gândească, că au 
primit bani de la stat şi trebuia să aibă o rezervă pentru 1 -2 luni, exemplificând 
cum primarul are fond de rezervă, tot aşa trebuiau să aibă şi ei.  
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt susţine cele menţionate de domnul 
consilier Gheorghe Bahan, precum trebuiau să se gândească şi să se 
autogospodărească. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan mai spune că trebuiau verificaţi şi 
supravegheaţi şi-l întreabă totodată  pe domnul primar dacă în cazul în care nu se 
va aproba prelungirea finantării de către minister, va avea putere să asigure 
necesarul pentru un anul viitor? 
 Domnul primar, spune că nu, însă s-a gândit la varianta de a trimite câte o 
adresă fiecărei UAT, prin care va solicita o garanţie din partea fiecărui Consiliu 
local, întrucât nu toţi bătrânii sunt din Solca.   
 Nefiind alte discuţii şi ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier 
Gheorghe Coturbaş,  preşedinte de şedinţă, declară  închise lucrările şedinţei, 
mulţumindu-le tuturor celor prezenţi pentru participare. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
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