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Proces verbal, 
Încheiat cu prilejul desfăşurării 

 şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca, 
 din data de 31martie 2015 

 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 11 consilieri locali din 
totalul de 11, şedinţa fiind 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. 64 din 25 martie 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.1300 din 25.03.2015.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1301 
din 25.03.2015. 
 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.64 din 25 martie  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 27 februarie 2015. 
          Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 



 2. Raport privind starea  economică, socială şi  de  mediu a oraşului Solca şi 
modul de aducere la indeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 
2014. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca  
 3. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Alaci Gernot Curt, consilier local 
 4. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Apetroaiei Maria, consilier local 
 5. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Bahan Gheorghe, consilier local 
 6. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Brînză Constantin, consilier local 
 7. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Coturbaş Gheorghe, consilier local 
 8. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Covaliu Ioan, consilier local 
 9. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Filimon Ioan, consilier local 
 10. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Filimon Covaliu Ştefan, consilier local 
 11. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Ghinghiloschi Gheorghe, consilier local 
 12. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Repciuc Elena Paulina, consilier local 
 13. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2014. 
    Prezintă: Zabre Octavian Vasile, consilier local 
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei cereri depuse la Legea 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 



 15. 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 februarie  2015. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu - Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes 
local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, 
pentru anul 2015. 
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 17. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru 
investiţia  „Reabilitare reţele de canalizare şi staţie de epurare, în oraşul Solca, 
judeţul Suceava”, conform cerinţelor POS Mediu.   
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 18. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 
Buliga Gheorghe, domiciliat în oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Tomşa Vodă, 
bl.8C, ap.15, înregistrată la primăria oraşului Solca sub nr. 1015/11.03.2015. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 19. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului 
Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, nr. 1086/13.03.2015, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 1061/13.03.2015. 
     Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 20. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei SC 
PEKAR PAN Cacica, nr. 124/13.03.2015, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub 
nr. 1065/13.03.2015. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 21. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei SC UBEN 
CONSTRUCT SRL Arbore, nr. 138/13.03.2015, înregistrată la Primăria oraşului 
Solca sub nr. 1080/13.03.2015. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 22. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului 
Cosovanu Daniel, elev în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1088/16.03.2015. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 23. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei I.I. Onioi 
Ghe. Dorel, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1095/16.03.2015. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 24. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei SC 
CATGIN SRL Arbore,  înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
1234/23.03.2015. 
    Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
 25. Întrebări, interpelări. 
 Înainte de a se supune la vot ordinea de zi domnul primar propune 
suplimentarea acesteia cu patru puncte: 



1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Timinger Gheorghe dn oraşul Solca, strada Cuza Vodă, nr.17A, a cărui 
gospodărie a fost afectată de incendiu. 

    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca 
2. 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 
3.  Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului 

Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, nr. 1264/27.03.2015, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 1339/27.03.2015. 

     Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului 

Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, nr. 1299/31.03.2015, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 1414/31.03.2015. 

     Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului 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 
ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 27 februarie 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: Raport privind starea  
economică, socială şi  de  mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la indeplinire a 
Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2014 privind starea  economică, 
socială şi  de  mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la indeplinire a Hotărârilor 
Consiliului Local Solca, pentru anul 2014. 
 Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat,  se trece la punctele: 3 ÷ 
13  înscrise  pe ordinea de zi: Prezentarea rapoartelor  privind  activitatea desfăşurată 
a consilierilor locali, pentru anul 2014. 
 Având în vedere că fiecare consilier îşi cunoaşte activitatea, domnul preşedinte 
propune să nu se mai dea citire acestor rapoarte. 
 Plenul consiliului local fiind de acord cu propunerea domnului preşedinte se 
trece la punctul paisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea unei cereri depuse la Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, 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 de hotărâre. 
 Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot şi se 
votează cu unanimitate de voturi „pentru”. 
 Se trece la punctul cincisprezece  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 februarie  2015. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 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 şaisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de 
către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2015. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 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 şaptesprezece  înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia  „Reabilitare reţele de 
canalizare şi staţie de epurare, în oraşul Solca, judeţul Suceava”, conform cerinţelor 
POS Mediu.   
 Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 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 primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Timinger Gheorghe dn 
oraşul Solca, strada Cuza Vodă, nr.17A, a cărui gospodărie a fost afectată de 
incendiu. 
 Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 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 doi suplimentar aprobat 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. 



 Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 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 optsprezece  înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Buliga Gheorghe, 
domiciliat în oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Tomşa Vodă, bl.8C, ap.15, 
înregistrată la primăria oraşului Solca sub nr. 1015/11.03.2015. 
 Domnul primar prezintă cererea domnului Buliga Gheorghe, prin care solicită 
cumpărarea terenului aferent locuinţei proprietate personală, situată în oraşul solca, 
strada Tomşa Vodă, nr. 56. 
 Supusă la vot cererea domnului Buliga Gheorghe, primeşte acord de principiu 
din partea plenului cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la discutarea punctelor 19, 20, 21, 23, 24 şi 3 suplimentar, aprobate pe 
ordinea de zi, prin care s-a solicitat închirierea unei suprafeţe de teren pentru 
amplasarea unui chioşc în curtea Corpului A al liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” 
Solca, de către: SC Pekar – Pan SRL Cacica, SC Uben Construct SRL Arbore, SC 
CATGIN IMPEX SRL Arbore şi I.F. Onioi Dorel Solca.   
 După diverse discuţii, solicitările: SC Pekar – Pan SRL Cacica, SC Uben 
Construct SRL Arbore, SC CATGIN IMPEX SRL Arbore şi I.F. Onioi Dorel Solca 
au fost respinse cu unanimitate de voturi, plenul Consiliului Local stabilind că 
amplasarea de puncte de desfacere a unor produse de alimentaţie destinate elevilor, în 
incinta Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca nu este oportună şi necesară, 
motivat de faptul că produsele ce pot fi comercializate sunt limitate, potrivit Legii nr. 
123/2008 şi a Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1563/2008. 
 Se trece la punctul douăzeci şi doi înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Cosovanu Daniel, elev în 
clasa a XII-a la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 1088/16.03.2015. 
 Domnul primar prezintă cererea domnului Cosovanu Daniel prin care solicită 
sprijin financiar sub formă de sponsorizare pentru a putea participa la Concursul 
Mondial de Ştiinţă şi Tehnologie INTEL ISEF 2015 care va avea loc în perioada 10-
15 mai la Pitsbourg, Statele Unite ale Americii. 
 După diverse discuţii, Consiliul Local este de acord, cu condiţia să se găsească 
temeiul legal. 
 Se trece la punctul patru suplimentar aprobat pe ordinea de zi:  Prezentarea şi 
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei Liceului Tehnologic „Tomşa 
Vodă” Solca, nr. 1299/31.03.2015, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
1414/31.03.2015. 
  Domnul primar prezintă Adresa Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, 
prin care solicită sprijin financiar sau material, sub formă de sponsorizare, pentru 
organizarea Festivalului Ştiinţelor – ediţia a VI – a 7 – 8 aprilie 2015 – Concurs cu 
premii în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” şi precizează totodată că nu 



este temei legal pentru sponsorizări, însă, ca de fiecare dată, va sponsoriza în 
particular împreună cu domnul viceprimar. 
 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                                              Lungu Marian 


