
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL SOLCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Proces verbal, 

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

 din data de 27 noiembrie  2015 
 
 

 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 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 
Costel Drăgoi pentru înregistrarea şedinţei în format electronic, doamna Maria 
Magdalena Ciobaniuc, propusă pentru validarea mandatului de consilier local   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. 242 din 20 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.5601 din 20.11.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5602 
din 20.11.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de 
şedinţă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei a fost propusă şi desemnată cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Maria Apetroaiei 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.242 din 20 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 extraordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 20 noiembrie 2015. 
       Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 



 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în 
cadrul Consiliului Local al oraşului Solca, al doamnei Ciobaniuc Maria 
Magdalena.  
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile 
care fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind procedura de acordare a unor facilităţi fiscale 
pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local al oraşului Solca. 
     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 5. Întrebări, interpelări. 
 Supusă la vot, ordinea de zi 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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 20 
noiembrie 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 
validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului 
Solca, al doamnei Ciobaniuc Maria Magdalena.  
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 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”. 
 Doamna Maria Magdalena Ciobaniuc este invitată pentru depunerea 
Jurământului. 
 După depunerea Jurământului, doamna consilier, preşedinte de şedinţă îi 
transmite „bine a revenit” în cadrul Consiliului Local, doamnei Maria Magdalena 
Ciobaniuc, iar domnul secretar informează plenul precum în şedinţa viitoare se va 
iniţia un proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei. 
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 
completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al 
oraşului Solca, judeţul Suceava. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Totodată, informează plenul că este vorba de terenul de la CPADM pentru care 
Consiliul Local şi-a dat acord de principiu pentru scoaterea la vânzare, iar aceasta 
este o procedură în acest sens.  



 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 patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru obligaţii de plată restante 
datorate bugetului local al oraşului Solca. 
 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.     
 Doamna consilier Maria Apetroaiei, spune că a solicitat domnului Rusu 
Dănuţ o listă care să cuprindă istoricul datoriilor şi titularii acestora, motivat de 
faptul că datornici sunt 421 persoane fizice şi 30 persoane juridice, însă, din câte a 
înţeles se lucrează la aceasta. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt, întreabă câţi contribuabili plătesc la zi, 
dacă sunt 421 datornici. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, răspunde că restul. 
 Domnul primar, spune că prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
44/2015 se acordă facilităţi fiscale persoanelor fizice şi juridice care achită integral 
obligaţiile principale constând în impozite, taxe şi amenzi, datorate bugetului local 
şi speră ca acest demers să fie cu succes. 
 Supus la vot proiectul de hotărâre este votat cu zece voturi „pentru” şi o 
„abţinere” a domnului consilier Alaci Gernot Curt. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că a votat „pentru” , dar era bine 
să ştie persoanele şi întreabă ce se întâmplă cu persoanele insolvabile aprobate în 
trecut, deoarece lista cuprindea şi persoane solvabile. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre solicită o copie a proiectului cu 
lucrările de la blocuri pentru că la blocul din deal sunt borduri, iar la altele nu. 
Totodată întreabă ce se întâmplă cu vola, că s-a aprobat în consiliul local, a venit 
iarna şi nu s-a luat şi cum de s-a turnat asfalt la IUPS că la Cotoară a mai rămas un 
metru. 
 Domul primar spune că proiectul este la doamna Vasiloschi şi oricine 
doreşte poate să-l vadă. De asemenea mai spune că va chema proiectantul, 
dirigintele de şantier şi vor discuta toate problemele. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că vrea o copie după proiect, nu să 
vină proiectantul să-i aburească. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că  s-a asfaltat drumul la 
IUPS şi de aceea n-au ajuns banii pentru pavele la Picasso. 
 Domnul primar explică plenului că atunci când s-a turnat porţiunea de drum 
la biserică, a turnat şi la liceu pe terenul de sport, însă s-a terminat stratul de uzură 
şi l-a rugat pe domnul director să primească utilajele până a doua zi. A doua zi au 
venit şi au finalizat ultimul strat de uzură până noaptea târziu. La urmă a venit o 



maşină de la aeroport de la Salcea, cu un strat de uzură rămas, fiind întrebat de 
aceştia unde să-l pună. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre intervine şi întreabă de ce nu l-a 
pus pe strada Slatinei sau Cuza Vodă. 
 Domnul primar menţionează că le-a spus să-l pună unde vor, deoarece este 
vorba de un strat de uzură care nu ţine şi că el nu plăteşte ceva ce nu s-a comandat, 
drept urmare  a băgat utilajul pe acea stradă. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că se putea pune pe oricare 
altă stradă, cu riscul de a se  măcina. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că se ştie foarte bine că nu se 
toarnă asfalt peste asfalt şi că se putea găsi un loc undeva, la intrarea în şcoală, 
întrebând totodată ce firmă e asta care umblă cu asfalt în buzunar fără să încaseze 
bani şi cere să nu se povestească lucruri care nu fac doi bani. 
 Domnul primar spune că departe e gândul de a duce consilierii în eroare. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că ar trebui de căutat câţi bani s-au 
dat pe reparaţiile care s-au făcut şi dacă nu s-a comandat, de ce se dă explicaţii.  
 Domnul primar spune că se poate verifica oricând şi se va constata că nu 
este nici o investiţie pe acea stradă. 
          Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că  din cantitatea de unde trebuia 
s-a sustras şi s-a pus acolo. De asemenea mai acuză că se cheltuie bani aiurea şi pe 
containerele de gunoi, spunând că în urmă cu câteva zile a oprit o maşină încărcată 
cu containere pe numele unei firme care nu-i din Solca, şi acestea au fost 
depozitate la primărie, şi primăria plăteşte. 
 Domnul primar spune că acele containere au fost aduse printr-un proiect din 
fonduri europene, la nivel de judeţ şi că primăria nu plăteşte nimic pentru ele. 
 Făcându-şi apariţia în sala de şedinţe domnul Petru Colţuneac din oraşul 
Solca, este invitat să ia cuvântul. 
 Domnul Colţuneac, luând cuvântul se arată nemulţumit precum a depus o 
cerere din partea a 30 de persoane de la bloc, prin care a solicitat să se pună bitum 
şi în spatele blocului unde locuiesc, lucru care nu s-a făcut. Totodată se arată 
nemulţumit şi de preotul ortodox, acuzând că ar avea relaţii de rudenie cu domnul 
primar, că i-a luat taxă doamnei Florea ( o amărâtă de femeie), că i s-a aprobat 500 
de milioane şi nu a făcut nici măcar un WC. 
 Încheie spunând că are o cerere şi vrea să se rezolve, că la toţi s-a turnat în 
spatele blocului. 
 Domnul primar spune că s-a respectat proiectul, iar în spatele blocului unde 
locuieşte a dus piatră concasată. 
 Domnul viceprimar, intervine şi spune că la toţi s-a turnat calea de acces 
până la ghenele de gunoi, nu şi la coteţe. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre întreabă dacă s-a luat vreo măsură 
cu doamna notar privind câinii. 
 Domnul primar informează plenul precum i s-a transmis o adresă în acest 
sens. 



 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre întreabă ce se întâmplă cu uşa de la 
bloc. 
 Domnul primar spune că uşa este aproape gata, că s-a vopsit partea de jos, 
însă mai trebuie de adus tabla aşa cum s-a stabilit. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că are tabla şi o va aduce. 
 Nefiind alte discuţii şi ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Maria 
Apetroaiei,   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, 
                   Maria Apetroaiei             Marian Lungu 
 


