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Proces verbal, 

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

 din data de 30 octombrie  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, domnul consilier Constantin Brînză fiind decedat, şedinţa este 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  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. 197 din 23 octombrie 
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.5046 din 23.10.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.5047 
din 23.10.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de 
şedinţă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul  consilier Octavian Vasile Zabre  a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Octavian Vasile Zabre 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.197 din 23 octombrie  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 28 octombrie 2015. 
       Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 



 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al 
domnului Brînză Constantin, ca urmare a decesului acestuia şi declararea ca vacant 
a locului de consilier local.  
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin încredinţare directă, 
d-nului Buliga Gheorghe a unui lot de teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 536 
mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. 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 
 5. Proiect de hotărâre privind asumarea finalizării lucrărilor până la 
31.12.2015 perioada de eligibilitate POS MEDIU 
     Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 6. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar propune 
retragerea punctului 4 înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat al 
oraşului Solca, judeţul Suceava şi aprobarea a trei puncte suplimenare: 

1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a Adresei din partea Parohiei 
romano-catolică „Coborârea Duhului Sfânt” din Soloneţu Nou, comuna 
Cacica, nr. 27/29.10.2015, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
5176/29.10.2015. 

2. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 
Colţuneac Constantin, domiciliat în oraşul Solca, strada Victoriei, nr.4, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5099/27.10.2015. 

3. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 
Ungurean Ilie, domiciliat în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr.93, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5132 din 27.10.2015. 

 Înainte de a se supune la vot, ordinea de zi cu modificarea adusă, domnul 
secretar, informează plenul că la punctul 4 înscris pe ordinea de zi este vorba 
despre două cereri pentru care plenul a dat acord de principiu, pentru cumpărarea a 
două suprafeţe de teren, teren care trebuie trecut în domeniul privat,  şi precizeză 
că acesta se retrage motivat de faptul că, urmare instrucţiunilor primite privind 
vânzarea terenurilor nu este suficient un plan de situaţie, ci o intabulare provizorie 
la Oficiul de Cadastru, lucru care nu s-a efectuat.  
 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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 28 
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 
încetarea mandatului de consilier local al domnului Brînză Constantin, ca urmare a 
decesului acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local.  
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 Înainte de a da cuvântul domnului primar pentru prezentarea materialelor, 
domnul preşedinte solicită un moment de reculegere în memoria domnului 
consilier Constantin Brînză, solicitare acceptată de majoritatea celor prezenţi. 
 După momentul de reculegere în memoria domnului consilier Constantin 
Brînză, 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 
scoaterea la vânzare, prin încredinţare directă, d-nului Buliga Gheorghe a unui lot 
de teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 536 mp, proprietate privată a oraşului 
Solca, situat pe strada Tomşa Vodă, oraşul 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”. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
asumarea finalizării lucrărilor până la 31.12.2015 perioada de eligibilitate POS 
MEDIU. 
 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 că este un termen foarte scurt, că a discutat cu 
constructorul, primind promisiuni că se va mobiliza  pentru finalizarea lucrărilor, 
iar, dacă va fi nevoie se vor împrumuta de la Trezorerie. Totodată informează 
plenul precum a discutat la Trezorerie de necesitatea unui eventual împrumut, şi i 
s-a spus că termenul limită a fost 30.09.2015, însă zilele trecute a primit un e-mail 
prin care a fost înştiinţat de prelungirea termenului, lucru care-i favorizează. 
 Încheie, informând plenul precum intenţionează pentru anul viitor 
implementarea unui proiect pentru racordarea fiecărui locuitor. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că e bine şi aşa, să se facă 
ce se poate acum, iar în cazul în care nu se vor finaliza, tot va fi mai putin din surse 
proprii. 
 Nefiind alte dicuţii, se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi 
“pentru”. 



 Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere a Adresei din partea Parohiei romano-catolică 
„Coborârea Duhului Sfânt” din Soloneţu Nou, comuna Cacica, nr. 27/29.10.2015, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5176/29.10.2015. 
 Domnul secretar prezintă Adresa din partea Parohiei romano-catolică 
„Coborârea Duhului Sfânt” din Soloneţu Nou, comuna Cacica, prin care 
mulţumeşte tuturor pentru ajutorul financiar acordat pentru repararea Bisericii 
romano-catolice „Sfântul Mihail”. 
 Nefiind discuţii pe marginea acesteia se trece la punctul doi suplimentar 
aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a 
cererii domnului Colţuneac Constantin, domiciliat în oraşul Solca, strada Victoriei, 
nr.4, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 5099/27.10.2015. 
 Domnul secretar prezintă cererea domnului Colţuneac Constantin, prin care 
solicită cumpărarea suprafeţei de aproximativ 10 ari teren situat în spatele casei. 
 Supusă la vot solicitarea domnului Colţuneac Constantin primeşte acord de 
principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul trei suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Ungurean Ilie, 
domiciliat în oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr.93, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 5132 din 27.10.2015. 
 Domnul secretar prezintă cererea domnului Ungurean Ilie, prin  care solicită 
cumpărarea suprafeţei de aproximativ 100 mp, teren situat în jurul, respectiv sub 
locuinţa sa. 
 Supusă la vot solicitarea domnului Colţuneac Constantin primeşte acord de 
principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul şase: Întrebări, interpelări. 
 Domnul primar, spune că, în momentul în care a citit adresa din partea 
parohiei romano-catolice s-a simţit mişcat şi consideră că preotul ar trebui de 
felicitat pentru ceea ce a realizat la biserică. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre, spune că ar trebui de vorbit cu 
preotul paroh ortodox, pentru că, din câte a înţeles geamuri nu se pot pune, dar ar 
trebui de făcut o casă mortuară şi un prăznicar. 
 Domnul primar, spune că a participat la o întâlnire cu o firmă de consultanţă, 
şi a ridicat problema pentru biserică. Urmare discuţiilor, parohia nu poate depune 
cerere pentru finanţare decât printr-un contract de parteneriat cu administraţia 
locală. Informează că printre altele s-a discutat şi ce s-ar putea realiza la biserică, 
cum ar fi: înălţarea turlelor, alungirea acoperişului că plouă, amenajarea curţii, i s-a 
mai sugerat de asemenea că, în curtea bisericii poate fi un punct de orientare 
turistică şi un muzeu al bucovinei. Mai spune că, a prezentat şi doleanţa Consiliului 
local, o casă mortuară şi prăznicar, iar ca răspuns, arhitectul i-a spus că se poate, 
însă, când se va pregăti proiectul să se aibă în vedere şi asta. În concluzie, se poate 
orice, cu toate avizele şi acordurile. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că prăznicarul şi căldura în 
biserică sunt prioritare. 



 Doamna consilier Maria Apetroaiei întreabă ce se poate face să se realizeze 
toate acestea. 
 Domnul primar spune că prima dată un parteneriat, după care împreună cu 
Consiliul local vor stabili priorităţile. Mai spune că preotul trebuie să se intabuleze 
cu biserica deoarece în obţinerea fondurilor prima dată trebuie intabulare. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune să se intabuleze cu banii daţi 
pentru geamuri. 
 Domnul primar spune că acest lucru nu se poate, întrucât curtea de conturi 
verifică cultele. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei întreabă ce se întâmplă dacă nu-i 
utilizează.    
 Domnul primar spune că i se va înainta o adresă prin care i se va cere 
justificare, iar în caz contrar, i se va retrage întreaga sumă. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că ar trebui să se adune 
enoriaşii şi să discute cu părintele. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că preotul ar trebui să se consulte, 
exemplificând preotul catolic care a cerut, a făcut, a mulţumit, iar acesta nimic.  
 Domnul secretar informează plenul precum sunt nişte divergenţe cu preotul 
paroh, pe linie de fond funciar, întrucât el cere şi ceea ce cere nu i se poate da, 
deoarece pe acele trenuri sunt construite case. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că duminică va discuta cu 
preotul şi-i va spune să se implice, pentru că el este stăpânul bisericii.   
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Octavian Vasile Zabre,   
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, 
                Octavian Vasile Zabre     Marian Lungu 


