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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 8 consilieri locali din 
totalul de 10, domnii consilieri Ioan Covaliu şi Ştefan Filimon Covaliu 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 
extraordinară a fost convocată prin  Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 240 
din 16 noiembrie  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.5521 din 16.11.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5522 
din 16.11.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de 
şedinţă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Alaci Gernot Curt 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.240 din 16 noiembrie  2015, 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 octombrie 2015. 
     Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 



 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2015.  
    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 şi 
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea 
Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea 
unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a 
Actului constitutive şi a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii 
unor membri. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL Solca nr. 40/31 
august 2015 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Solca, 
Parohiei Ordodoxe „Sfinţii Apostoli” Solca, judeţul Suceava. 
      Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar, solicită retragerea 
punctului patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 
1 din HCL Solca nr. 40/31 august 2015 privind alocarea unei sume din bugetul 
local al oraşului Solca, Parohiei Ordodoxe „Sfinţii Apostoli” Solca, judeţul 
Suceava, motivat de faptul că, la nivel naţional, Curtea de Conturi efectuează 
controale la lăcaşele de cult care au primit bani de la administraţiile locale şi 
urmare concluziilor, primăriile trebuie să aibă un regulament. Totodată informează 
plenul că a iniţiat acest proiect de hotărâre, urmare  adresei din partea Parohiei 
Ortodoxe, prin care solicită redirecţionarea sumei aprobată de către Consiliul local 
deoarece nu poate fi cheltuită pentru înlocuirea tâmplăriei interioare. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi afirmă că se poate face orice la 
biserici, urmare obţinerii avizelor şi consideră că ar fi corect ca preotul să vină cu 
un proiect concret cu ceea ce vrea să facă. 
 Domnul consilier Vasile Octavian Zabre spune că trebuie de chemat 
părintele şi să explice plenului ce intenţionează să facă. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că s-a aprobat o sumă de bani într-
o şedinţă şi nu-i corect ca acum să se vină că nu-i legal, întrebând totodată cum a 
trecut Hotărârea la Prefectură atâta timp cât nu a fost legală, precizând de 
asemenea precum Curtea de Conturi nu cere ceva în plus, ci conform legii. 
 Domnul primar spune că de aceea retrage proiectul de hotărâre iniţiat, 
urmare concluziilor controlului Curţii de Conturi la alte primării.   
 Nefiind alte discuţii, se supune la vot ordinea de zi cu modificarea adusă şi 
se votează 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 octombrie 
2015. 

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 



rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2015. 
 Domnul primar prezintă: raportul, expunerea de motive şi proiectul de 
hotărâre. 
 Rapoartul 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 trei voturi “pentru” şi o “abţinere” a 
domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi se arată nemulţumit de costul 
internetului pentru bibliotecă, întrebând pentru ce perioadă este. 
 Doamna contabil şef, Mirela Pricop explică plenului că factura de 1600 de 
lei este pentru un an de zile, întrucât domnul Tărăbuţă aşa facturează, o dată pe an. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că atunci când s-a aprobat bugetul 
trebuia de prins în buget, nu acum,  exemplificând banii pentru iluminat, pentru 
care s-a prevăzut bani. 
 Domnul consilier Vasile Octavian Zabre întreabă ce-i cu diferenţa de 47 mii 
lei pentru strada Republicii. 
 Doamna contabil şef explică plenului că aceşti bani sunt pentru pavarea 
trotuarului pe strada Republicii, în faţă la Picasso. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi se arată nemulţumit întrucât de la 
început toţi consilierii au ştiut că este prins în proiect şi trotuarul din strada 
Republicii, până la pod. 
 Domnul consilier Vasile Octavian Zabre se arată deasemenea nemulţumit 
întrucât s-a dat cinci mii de euro pe proiect, iar acum mai trebuie o diferenţă, 
sperând totodată ca luna viitoare să nu mai trebuiască 2 metri de pavele până la 
pod. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că ar trebui de adus proiectantul să 
justifice ceea ce a făcut, menţionând că se fac proiecte fără proiectanţi. 
 Domnul primar spune că a verificat împreună cu doamna Vasiloschi 
proiectul şi nu a ieşit acea suprafaţă. Deasemenea, mai spune că sunt două variante, 
ori se face, ori se lasă aşa. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că nu se poate lăsa aşa, dar 
trebuie de tras la răspundere proiectantul, iar referitor la plata internetului pentru 
bibliotecă, spune că de la anul ar trebui să se renunţe la Tărăbuţă şi să se 
suplimenteze abonamentul la Telekom.       
 Nefiind alte discuţii, se supune la vot şi se votează cu şase voturi “pentru” şi 
două “abţineri” ale domnilor consilieri Gheorghe Bahan şi Gheorghe 
Ghinghiloschi. 
 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 şi împuternicirea reprezentantului 
Consiliului Local al oraşului Solca în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să 
voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum şi pentru 



semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutive şi a Statutului 
AJAC Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri. 
 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”. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Alaci Gernot Curt,  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, 
                Gernot Curt ALACI            Marian LUNGU 


