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Proces verbal, 

Încheiat cu prilejul desfăşurării 
 şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 

 din data de 27 aprilie  2015 
 

 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,  domnul 
Lucan Ştefan, cetăţean din oraşul Solca,  domnul Costel Drăgoi pentru înregistrarea 
şedinţei în format electronic 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. 86 din 21 aprilie 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.1751 din 21.04.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1752 
din 21.04.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Doamna consilier Repciuc Elena Paulina a fost propusă şi desemnată cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Repciuc Elena Paulina 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.86 din 21 aprilie  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 31 martie 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. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a adresei nr. 
1/06.04.2015 din partea Asociaţiei Utilizatorilor de Păşune Chiliuţa, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 1513/06.04.2015. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca   
 4. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar propune 
suplimentarea acesteia cu un punct: Proiect de hotărâre privind decontarea navetei 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic  „Tomşa 
Vodă” Solca, aferente lunii martie 2015. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 Supusă la vot ordinea de zi cu modificarea adusă este votată 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 31 martie 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. 
 Având în vedere că în sala de şedinţe se află prezent domnul Lucan Ştefan, 
domnul primar propune discutarea punctului trei înscris pe ordinea de zi: Prezentarea 
şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a adresei nr. 1/06.04.2015 din partea 
Asociaţiei Utilizatorilor de Păşune Chiliuţa, înregistrată la Primăria oraşului Solca 
sub nr. 1513/06.04.2015. 
 Plenul consiliului local fiind de acord, domnul primar prezintă Adresa 
Asociaţiei Utilizatorilor de Păşune Chiliuţa, prin care solicită rezilierea contractului 
de concesiune nr. 2438 din 20.05.2013 cu suprafaţa de 67,05 ha şi a contractului de 
închiriere nr. 2132 din 30.04.2014, cu suprafaţa de 40 ha, la propunerea majorităţii 
membrilor asociaţiei, conform procesului verbal de şedinţă din 06.04.2015, subliniind 
faptul că a ţinut să fie adusă la cunoştinţa Consiliului Local, întrucât priveşte 
păşunatul, Legea păşunatului, modificată de Ordonanţa nr. 3/18.03.2015, şi-l roagă 
pe domnul secretar să prezinte plenului Ordonanţa mai sus menţionată. 
 Domnul secretar, informează plenul precum a discutat problema şi la 
Prefectură, sugerându-i să se pună în discuţia Consiliului local ca să ştie cum stau 
lucrurile, întrucât Ordonanţa dă posibilitate membrilor să depună individual cerere 
pentru subvenţie, însă, trebuie de avut în vedere clauzele contractuale, şi dă citire 
situaţiilor când contractul de închiriere poate fi reziliat, concluzionând totodată că nu 
există nici un motiv de reziliere, iar acum fiind în luna mai este tardiv. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că s-a interest şi i s-a spus că 
cererile se vor depune tot de asociaţii. 
 Domnul primar, informează plenul că la întâlnirea de la Bucureşti cu Asociaţia 
Oraşelor, i s-a spus clar că asociaţiile trebuie încurajate. 



 Domnul Lucan spune că, i s-a spus de la APIA precum anul acesta cererile 
pentru subvenţie se vor depune individual şi drept urmare a depus această adresă, 
rugând plenul că în cazul în care trebuie individual, să se găsească o soluţie pentru a 
putea depune individual. 
 Domnul secretar propune să meargă împreună la APIA, să vadă cum stau 
lucrurile, menţionând şi de adresele de la Instituţia Prefectului prin care se solicită 
respectarea legislaţiei privind închirierea/concesionarea păşunii prin licitaţie publică. 
 Domnul Lucan spune că ar fi foarte bine să depună ca şi până acum, că în caz 
contrar, dacă se va depune individual, asociaţia nu mai poate plăti redevenţa.  
  Nefiind alte discuţii, domnul secretar stabileşte ca împreună cu domnul Lucan 
să mergă la APIA. 
     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 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 suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind decontarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la 
Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii martie 2015. 
 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 spune ca şi paranteză, că la întâlnirea de la Bucureşti, urmare 
nemulţumirilor unor primari care nu au primit bani, a afirmat că nu va lua banii 
înapoi, ci va suplimenta pentru cei care nu au primit. Mai spune că mulţi primari au 
fost nemulţumiţi că sunt obligaţi să dea bani persoanelor care nu sunt în subordine, 
adică profesorilor, iar de la anul profesorii vor primi bani în bugetul lor. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt, spune că fiecare ministru face după capul 
lui, şi de asta este afectată industria şi multe altele. 
 Nefiind alte discuţii de supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi 
“pentru”. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Repciuc Elena Paulina, 
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, 
     Elena Paulina Repciuc                                                 Marian Lungu 


