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Proces verbal, 

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

 din data de 30 decembrie 2015 
 
 

 Pentru început, se face apelul nominal şi se arată că la această şedinţă 
participă un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11, doamna consilier Maria 
Magdalena Ciobaniuc fiind absentă 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, domnul Rusu 
Dănuţ, salariat în cadrul Primăriei oraşului Solca - Biroul buget contabilitate, 
resurse umane, impozite şi taxe locale  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. 269 din 23 decembrie  
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.5622 din 23.12.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.6323 
din 23.12.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de 
şedinţă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Ioan Covaliu a fost propus şi desemnat cu unanimitate de 
voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Ioan 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, urează tuturor sănătate, iar anul 2016 să fie un an mai bun decât 
2015 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.269 din 23 decembrie 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 10 decembrie 2015 şi a Procesului verbal încheiat cu 



prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data 
de 17 decembrie 2015. 
      Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unei comisii de 
specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Solca.  
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ de pe raza oraşului Solca, judeţul Suceava pentru anul şcolar 2016 – 
2017. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2016, în oraşul Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Ghinghiloschi Nicolae din oraşul Solca, strada 22 Decembrie, nr.28, a cărui 
gospodărie a fost afectată de incendiu.  
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 6. Proiect de hotărâre privind valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă 
din Pădurea orăşenească Solca, pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei 
oraşului Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 7. 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 10 
decembrie 2015 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de 
îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 17 decembrie 2015. 

D-nul consilier Ioan Covaliu, preşedinte de şedinţă propune supunerea la 
vot, spre aprobare, a proceselor verbale, întrucât materialele  au fost puse la 
dispoziţie în şedinţa de comisie, şi cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând 
totodată dacă sunt modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesele verbale  întocmite, se supune la vot 
şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Domnul primar propune discutarea punctului patru înscris pe ordinea de zi:  
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, 
în oraşul Solca, motivat de faptul că domnul Rusu Dănut este prezent, pentru a da 
lămuriri plenului despre noile modificări. 
 Propunerea domnului primar fiind aprobată cu unanimitate de voturi, 
domnul primar prezintă: raportul, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Totodată îl invită pe domnul Rusu Dănuţ să facă un sumar în ceea ce priveşte 
impozitele şi taxele locale pentru anul 2016. 
 Domnul Rusu Dănuţ, luând cuvântul explică plenului precum conform Legii 
227/2015, la impozitul pe clădiri s-a modificat valoarea pe teren la curţi-



construcţii, exemplificând că pentru o clădire din grupa A cu toate utilităţile de la 
935 va fi 1000. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei întreabă dacă Legea este imperativă sau 
Consiliul local „poate” majora. 
 Domnul Rusu Dănuţ spune că nu s-a majorat, ci s-a mers pe valorile minime, 
că impozitul se majorează conform noii legi, fiind vorba de coeficient, însă 
Consiliul local poate majora cu până la 50%. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă dacă se doreşte mărirea 
impozitelor şi taxelor locale? 
 Domnul primar spune că respectă Legea 227/2015, iar acum, Consiliul local 
nu majorează, ci parafează. 
 Domnul Rusu Dănuţ spune că mai este o modificare la clădirile rezidenţiale 
şi nerezidenţiale, 1% asupra valorii clădirii, că pentru terenul ocupat de construcţii, 
nu se plătea impozit, acum se plăteşte, iar pentru un teren amplasat în intravilan, 
pentru 400 mp se calculează ca şi la terenul ocupat de construcţii şi diferenţa ca 
teren arabil. 
 Încheie spunând că nu se schimbă categoria de folosinţă, ci modul de 
impozitare. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune să se dea drumul aşa, fără 
aprobarea Consiliului Local. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt propune să rămână la coeficienţii de 
anul trecut. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că nu este posibil deoarece 
legea e lege şi trebuie respectată. 
 Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se respinge în 
unanimitate cu „abţineri”. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei spune că s-a abţinut motivat de faptul că 
nu s-a documentat suficient. 
 Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local 
al oraşului Solca.  
 Domnul primar prezintă expunerea de motive şi raportul de hotărâre. 
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei şi 
consiliului local avizează favorabil proiectul. 
 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 reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Solca, 
judeţul Suceava pentru anul şcolar 2016 – 2017. 
 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 
acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Ghinghiloschi Nicolae din oraşul Solca, 
strada 22 Decembrie, nr.28, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu.  
 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 şase înscris pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 
valorificarea unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca, 
pentru nevoi proprii, la dispoziţia Primăriei oraşului Solca. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive şi 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 şapte înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Domnul primar luând cuvântul spune că la trecerea dintre ani doreşte tuturor 
sănătate, fericire, răbdare, credinţă şi chibzuinţă să treacă peste greutăţi, iar anul 
care vine să fie  mai bun. 
  Nefiind alte discuţii şi ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Ioan 
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, 
                      Ioan Covaliu                                                     Marian Lungu 

 


