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Proces verbal, 

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

 din data de 30 septembrie  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 absent motivat, 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. 171 din 22 septembrie 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.4419 din 22.09.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.4420 
din 22.09.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Ştefan Filimon-Covaliu a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Ştefan Filimon-Covaliu 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.171 din 22 septembrie  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 august 2015. 
          Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate 
Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 
42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare. 



    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor 
subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2016. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. 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 
ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 31 august 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 
modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul 
Suceava, aprobat prin HCL nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 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 trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Solca şi unităţilor subordonate Consiliului Local al 
oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru anul 2016. 
 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 patru înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre, întreabă dacă drumul de la piaţă este 
în garanţie, întrucât sunt crăpături. 
 Domnul primar, spune că garanţia este pe o perioadă de doi ani, că are ştiinţă 
de acest lucru şi va face o adresă firmei responsabilă. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre, întreabă ce se întâmplă cu apa. 
 Domnul primar informează că s-au început lucrările din strada 22 Decembrie, 
că  se lucrează cca. 200 m/zi, lucrările fiind efectuate pe o suprafaţă de 500 m şi că 
termenul de finalizare este de două luni. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre, întreabă dacă la bloc în faţa uşii se 
rămâne fără pavele. 



 Domnul viceprimar spune că, din discuţiile cu constructorul soluţia bună este 
să se toarne beton. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan se arată nemulţumit de lucrările din jurul 
blocurilor,  exemplificând problema cu garajul fiicei sale, care trebuie ridicat 20 cm.   
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre, spune că la această firmă care 
lucrează, nu a văzut un furtun de nivel sau un laser, că trebuia de dat nivel şi 
decopertat. Mai spune că garajele sunt construcţii provizorii şi fiecare să se descurce, 
dar cu intrarea în bloc nu-i posibil aşa. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt spune că în toate oraşele, garajele ridicate 
în domeniul public au fost demolate. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre, spune că acest lucru nu este posibil, 
întrucât centrala termică nu mai este, apartamentele  sunt încălzite cu sobe cu lemne, 
iar oamenii au nevoie de depozit pentru lemne. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că trebuie de verificat proiectul, dacă 
erau prinse decopertări şi dacă acestea s-au efectuat. Totodată întreabă cine-i diriginte 
de şantier, dacă această persoană a fost la faţa locului, dacă a văzut şi dacă consideră 
că e bine aşa, deoarece dirigintele este direct răspunzător de lucrare. Deasemenea mai  
întreabă de ce nu s-a pus un diriginte din Solca, căruia să-i pese. 
 Domnul primar spune că diriginte de şantier nu poate fi oricine, acesta trebuie 
să fie autorizat, iar pentru aceste lucrări diriginte de şantier este domnul inginer Bota. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt spune că singura soluţie este să spargă şi 
să dea nivelul mai jos. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că dacă tot sunt bani, trebuie să se 
facă un lucru ca lumea, nu de mântuială. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că vrea să vadă cine-şi va suma 
răspunderea pentru lucrările efectuate. 
 După diverse discuţii contradictorii între domnul viceprimar Gheorghe 
Coturbaş şi domnul consilier Gheorghe Bahan, urmare replicii domnului viceprimar 
Gheorghe Coturbaş în sensul că, dacă nu se face ceva, nu-i bine, iar dacă se face, tot 
nu-i bine, şi totodată  acuzaţiei acestuia precum,  în anul 2006, când domnul consilier 
Gheorghe Bahan era viceprimar s-a pus piatră pe strada I.E- Torouţiu, nu s-a luat în 
seamă că apa se scurge în curţile oamenilor, domnul consilier Ştefan Filimon 
Covaliu, 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, 
       Ştefan Filimon-Covaliu                                           Marian Lungu                                      


