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 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. 137 din 24 iulie 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.3595 din 24.07.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.3596 
din 24.07.2015. 
 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 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.137 din 24 iulie  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 24 iulie 2015. 
          Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 



 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 
pentru anul 2015. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic  „Tomşa 
Vodă” Solca, aferente lunii iunie 2015. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 4. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi domnul primar propune 
suplimentarea acesteia cu un punct: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 5 din 
HCL Solca nr. 32/30.06.2015 privind stabilirea preţului de pornire în vederea 
valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea 
orăşenească Solca. 
 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 24 iulie 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 
rectificarea bugetului local al oraşului Solca, 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. 
 Domnul consilier Octavian Vasile Zabre întreabă de când se încep lucrările. 
 Domnul primar spune că lucrările în zona blocurilor vor începe de luni, 3 
august 2015, iar pentru extinderea reţelei de apă mai este necesar avizul de la E ON.   
 Nefiind alte 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 decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului 
didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii iunie 
2015. 
 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 secretar, informează plenul precum,  în Monitorul  Oficial  nr. 536 din 
17 iulie 2015, s-a publicat H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de 



muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul 
preuniversitar de stat, din care rezultă că,  acestea vor fi analizate şi aprobate în 
Consiliul de Administraţie a Liceului şi vizate de primar iar, de luna viitoare nu va 
mai fi pe ordinea de zi proiectul privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru 
naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic  
„Tomşa Vodă” Solca. 
 Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre 
pentru modificarea art. 5 din HCL Solca nr. 32/30.06.2015 privind stabilirea preţului 
de pornire în vederea valorificării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă 
lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive, proiectul de hotărâre şi Adresa 
Ocolului Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan, se arată nemulţumit de faptul că prin 
adresa Ocolului Silvic, acum este pus în valoare lemn infestat, rupt şi doborât, iar 
data trecută a fost şi lemn de construcţii. 
 Domnul secretar explică faptul că această hotărâre se pliază pe ordinul pe care 
vinde statul, că actele de punere în valoare şi preţul stabilit prin HCL nr. 
32/30.06.2015 nu s-au modificat, ci doar art. 5, conform noilor prevederi legislative. 
 Majoritatea consilierilor arată că au înţeles necesitatea adoptării acestei 
hotărâri.  
 Domnul consilier, Gheorghe Bahan spune că nu-l interesează părerea fiecăruia, 
că el are părerea sa şi se va abţine la acest proiect de hotărâre. 
 Nefiind alte discuţii, se supune la vot şi se votează cu nouă voturi „pentru” şi o 
„abţinere” a domnului consilier Gheorghe Bahan. 
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi:   Întrebări, interpelări. 
 Domnul consilier, Octavian Vasile Zabre întreabă ce se întâmplă cu 
canalizarea şi staţia de epurare. 
 Domnul primar spune că pentru obţinerea avizului de la Drumuri Naţionale au 
fost necesare  modificări la documentaţie, modificări care s-au efectuat de către 
proiectant, urmând să se emită Autorizaţia de construire şi continuarea lucrărilor. 
 Domnul consilier, Octavian Vasile Zabre întreabă dacă nu s-a găsit vreo 
variantă pentru gardul de la Parcul de Sus şi totodată spune că ar trebui  un anunţ 
pentru interzicerea animalelor la păscut. 
  Domnul viceprimar, spune că va completa cu ce este, va mai lua nişte stâlpi şi 
va remedia problema. 
 Referitor la păscutul animalelor în parc, domnul consilier, Gheorghe 
Ghinghiloschi spune că ar trebui câte un avertisment proprietarilor de animale, că se 
ştiu ale cui sunt, că el personal a văzut omul care păzea vacile în plantaţie. De 
asemenea mai spune că, este pădurar şi acesta trebuie să-şi facă treaba.  
 Domnul consilier, Octavian Vasile Zabre, se arată nemulţumit de proiectul cu 
amenajarea platformelor de gunoi, considerând că este o spălare de bani la nivel înalt, 



iar pe plan local trebuie de avut grijă, deoarece oamenii din deal nu vor veni la vale 
să aducă gunoiul, ci îl vor arunca în pădure, pe malul pârâului, în câmp. Încheie 
spunând că acest proiect este un proiect foarte prost, că în toate ţările europene 
gunoiul se colectează de la case. 
 Domnul primar spune că trebuie de apelat la conştiinţa oamenilor şi că ţările 
civilizate nu produc gunoi.         
 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                                                      Lungu Marian 


