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Proces verbal, 

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

 din data de 31 AUGUST  2015 
 
 

 Pentru început, domnişoara  Angelica Bahan, consilier juridic în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Solca, căreia i s-au delegat atribuţiile 
de secretar al oraşului, pe perioada efectuării concediului de odihnă, a domnului 
Marian Lungu,  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. 162 din 24 august 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.3988 din 24.08.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3989 
din 24.08.2015. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi a fost propus şi desemnat cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Gheorghe Ghinghiloschi  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.162 din 24 august  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 14 august 2015. 
           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 



 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, 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 
 3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a 
suprafeţei de 412 mp, teren arabil,  proprietate privată a oraşului Solca, situat pe 
strada Tomşa Vodă, oraşul Solca. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului 
Solca Parohiei Ortodoxe „Sfinţii Apostoli” Solca, judeţul Suceava. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului 
Solca Parohiei romano-catolice „Coborârea Duhului Sfânt” Soloneţu Nou, comuna 
Cacica, pentru Biserica romano-catolică „Sfântul Mihail” din oraşul Solca, judeţul 
Suceava. 
        Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi a 
bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii,  pentru anul 2015. 
    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 14 august 2015. 
 Domnişoara consilier juridic, Angelica Bahan, 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 
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, 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 trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 412 mp, teren arabil,  
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 patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Solca Parohiei Ortodoxe „Sfinţii 
Apostoli” Solca, judeţul Suceava. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive, raportul şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 
Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan consider că Solca are prea multe priorităţi 
şi prea mulţi bani se dau la biserică. 
 Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu nouă voturi “pentru” şi o “abţinere” a domnului consilier Gheorghe 
Bahan. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Solca Parohiei romano-catolice 
„Coborârea Duhului Sfânt” Soloneţu Nou, comuna Cacica, pentru Biserica romano-
catolică „Sfântul Mihail” din oraşul Solca, judeţul Suceava. 
 Domnul primar prezintă Adresa Parohiei romano-catolice “Coborârea Duhului 
Sfânt” Soloneţu Nou, expunerea de motive, raportul şi proiectul de hotărâre. De 
asemenează, menţionează că nefiind posibilitate de mai mult, a propus acordarea 
sumei de 30 000 lei pentru o parte din execuţia lucrărilor, iar anul viitor la aprobarea 
bugetului, va avea în vedere alocarea unei sume şi Bisericii romano-catolice, 
deoarece, chiar dacă sunt puţini enoriaşi, biserica romană-catolică este a oraşului.   
 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 nouă voturi “pentru” şi o “abţinere” a domnului consilier Gheorghe 
Bahan. 
 Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local al oraşului Solca şi a bugetului activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii,  pentru anul 2015. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive, 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 şapte înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre întreabă: Ce se întâmplă cu extinderea 
reţelei de apă potabilă? 
 Domnul primar spune că s-au obţinut toate avizele şi de luni se vor începe 
lucrările. 



 Doamna consilier Maria Apetroaiei, solicită refacerea porţii de la şcoala din 
vecinătatea Progresului, întrucât se apropie deschiderea noului an şcolar, iar aceasta 
arată dezastruos şi deasemenea, în limita posibilităţilor, pavarea porţiunii de teren 
pietruit tot în acea zonă. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan, întreabă: cine foloseşte poarta? Totodată 
consideră că, cine a cumpărat toate spaţiile, ar trebui să facă şi poarta, întrucât este 
calea lor de acces.   
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, 
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, 
             Gheorghe Ghinghiloschi              Marian Lungu 


