
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
ORA$UL SOLCA
CONISILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat cu prilejul desfSguririi

qedinfei extraordinare a Consiliului Local al oragului Solca,
din data de 17 iunie 2015

Penfu inceput, d-nul Marian Lungu, secretarul oragului Soica, face
apelul nominal gi aratl cillz gediap partt*tpd un numlr de 9 consilieri locali
din totalul celor 11 consilieri in frrnc{ie, lipsl fiind d-na consilier maia
Apetroaiei gi d-nul consilier $tefan Filimon-Covaliu, gedinla fiind astfel
legal constituitS.

La qedinfl participl de asernenea d-nul Valeru! laranu-Hofndr,
primarul oragului Solca qi d-nul Gheorghe Coturbag, viceprimarul oragului
Solca gi ca invitat, d-nul ing. Ioan Mardare de la S.C. DRU-PO S.R.L.
Suceava.

i, continuare se face cunoscut celor prezenti cd aceasth gedinld
extraordinard a fost convocatd prin Dispozilia primarului oragului Solca
nr.lL7 dn 12 iunie 2015, dispozilie ce a fost adusd la cunoqtinla cetilenilor
prin afiqare pe panoul de afiqaj al Primiriei oraqului Solca, incheindu-se in
acest sens un proces verbal de afiqare inregistrat sub *r .287 6 din D.A6.2A15 .

D-nii consilieri au fost invitagi la qedinli cu Invitalia inregistratS sub
nr.2877 din 12.06. 2A15 .

Acestea fiind spuse, se procedeazl apoi la desemnarea pre$edintelui
de gedinf6, conform Regulamentului de organizare qi funcfionare a
consiliului local.

D-nul consilier Gheorghe Bahan a fost propus qi desemnat cu
unanimitate de voturi si ccnducElucririle qedinlei.

D-nul consilier Gheorghe Bahan, ludndu-qi locul la prezidiul lucrdrilor
qedinlei, mulpmegte d-nelor gi d-nilor consilieri pentru increderea acardatd,
se angajeazh, si conduci lucririle qedinlei cu respectarea intocmai a

Regulamentului de organizare gi func,tionare a consiliului local qi declari
deschise lucrlrile gedinlei, invit6ndu-l pe d-nul primar sI prezinte proiectul
ordinii de zi.

D-nul \raleru! Jaranu-Hofndr, primarul oraqului Solca, ludnd
cuv6.ntu1, dA citire Dispoziliei de convocare a Consiliului Local
*r.117112.06.2015, cars conline urm6torul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotlrdre privind aprobarea Studiului de
fezabihtate qi a iadicatorilor tehnico-econornici pentru obiectirul de
investilii ,,Am*najare trotuare pe str. Tomga Vodi in oraqul Solca, judeful
Sucea\ra".



Iniliator: Valeru{ T6ranu-Hofn6r, prirnarul oraguiui Solca.
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Studiului de fezabilitate gi

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Lucrdri
tehnico-edilitare in zona blocurilor din oraqul Solca, judelul Suceava".

Initriator: Valeru{ Tfiranu-Hofirir, primarul cragului Solca.
3. Proiect de hotdrSre privind aprobarea Studiului de fezabilitate qi

a indicatoriior tehnico-economici pentru obiectir,'ul de investilii ,,Extindere
rodea api in oragul Solca, judelul Sucoava".

Ini{iator: Valeru! Tdranu-Hofirdr, primarul oragului Solca.
D-nul consilier Gheorghe Bahan, preqedinte de qeciinla, supune 1a vot

proiectul ordinii de zi^ acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece astfel la primul punct inscris pe ordinea de zi.
D-nul consilisr Gheorghe Bahan, preqedinte de qedinp, inviti pe d-nul

Valeru! J6ranu-Hofii5r, primarul oraqului Solca, si preziate materialele
preg6tite in acest sens, in calitate de iniliator.

D-nui primar, ludnd cuvintul, prezintS. pentr-u irrceput expunerea de
motive qi apoi Proiectul de hotdrfire privind aprobarea Studiului de
fezahilitate gi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Amenajare trotuare pe str. Torn;a Vodi in oraqul Solca, judelul
Suceava".

Se preziatd apoi raporful de specialitate intocmit de cdtre Serviciul de
urbanism qi cadastru din cadrul Primlriei oragului So1ca, acesta fiind unul
favorabil, dupa care raportul de avtzare al Comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului
public gi privat al oragului, agricultur5= gospoddrie eomunali, protecfia
mediului qi turism din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca" qi acesta
fiind favorabil proiectului <ie hotErdre? cut 3 rroturi ,,pentru" qi 1 vot
,,abflnere", a d-nei consilier Elena-Paulina Repciuc.

Dupi prezentarea acestor materiale, d-nul consilier Gheorghe Bahan,
preqedinte de qedin!6, inviti pe d-nii consilieri sd ia cuvintui pe marginea
acestora.

D-nul consilier Octavian Vasile Z*re, ludnd cuv6ntul, ?ntreabd ce

suprafali de trotuare luruveazd a fi amenajatl, ccnform proiectuLui-
D-nul inginer Mardare, ludnd cuv6ntul qi rdspunzdnd intrebbrii puse

de d-nui consilier Zabre, spwle cd in proiect a fcst prevdzutd o suprafafa de
3435 m.p. iar ca zane, incepdnd de la podul de pe str. Republicii( l6ngd
przzerie) pana in centru, iar de acolo pe str. Tomqa Vodi la deal pind la
biserica crtodoxS, pind la coll cu str. Gheorghe Doja(inclusiv por{iunea de

drum de la biserica ortodoxd penl la interseeqia cu str. Gheorghe Doja).
D-nul cosiler Gheorghe Bahan, preqedinte de qedin{5, intervenind,

spune cd ar fi fost bine ca in asest proiect sE fie prevdzvtd qi portiunea de

trotuar din centru pena h liceu.
D-nul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, lu6nd la r6ndul siu cuv6ntul,

consideri ci anumite sume prevdz:aie in proieci sunt exagerate.



D-nul primar, intervenind, spune cd anul acesta va fr reparat5 gi
porliunea de drurn din centru qi pdna la biserica ortodox5, in sensul ci vor fi
acoperite toate gduriie existente in carosabil.

lntrucfit nu au mai existat luiri de cuvfint pe marginea materialelor
prezentate, d-nul consilier Gheorghe Bahan, pregedinte de qedinqS, a supus la
vot proiectul de hotir0re, acesta fiind adoptat cu 8 voturi ,,pentru" si o

abfaere. respectiv votul d-nei consilier Eiena Paulina Repciuc.
Se kece astfel la punctul 2 inscris pe ordinea de zi.
D-nul consilier Gheorghe Bahan, preqedinte de qedin15, invitd pe d-nul

Vaieruf liranu-Hofirdr, primarui oraqului Soica, si prezinte materiaieie
pregdtite in acest sens, in calitate de iniliator.

D-nul primar, luind cuv6ntu1, prezinth, pentru inceput raportul qi apoi
Froiectul de hotirSre privind aprobarea Studiului de iezabllitate qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Lucrdri
tehnico-edilitare ?n zona trlocurilor din oraqul Solca, judepl Suceava".

Se prezintd apoi raportul de specialitate intocmit de citre Serviciul
urbanism qi cadastru din cadrui Primdriei oraqului Solca, acesta fiind unul
favorabil, dupi care rapartul de avizare al Cornisiei pentru programe de
dezvoltare economico-socia-1e, buget, finanle, administrarea domeniului
public qi privat al oragului, agriculturd, gospodirie comunald, protecfia
mediului qi turisrn din cadrui Consiliului Local ai oragului Solca, acesta
fiind favorabil cu unanimitate de voturi.

Dupi prezentarca acestor materiaie de c5tre d-nul primar, d-nul
consilier Gheorghe Bahan, preqedinte de qedin!5. inviti pe d-nii consilieri sd
ia cuv6ntul pe marginea acestora.

Innuc6t nu au existat lu[ri de cuvfint pe marginea materialelor
prezentate, d-nul eonsilier Gheorghe Bahan, preqedinte de gedinfi, a supus la
vot proiectui de hotdr6re, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi,
respectiv cu un numdr de 9 voturi ,,pentru".

Se kece astfel la punctul 3 inscris pe ordinea de zi.
D-nul consilier Gheorghe Bahan, preqedinte de qedin!5, invitd pe d-nul

Valenr{ Jiranu-Hofirdr, primarul oraquiui Soica, sd prezinte materialeie
pregdtite in acest sens, in calitate de inigiator.

D-nul primar,luind cuvintul, prezinti pentru ?nceput raportul gi apoi
Froieciul <ie hotirdre privind aprobarea Studiului de fezabilitate qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ,,Extindere
re[ea apd in oraqul Solca, judeful Suceava".

Se prezintd apoi raportul de specialitate intocmit de cdtre Ser.riciul
urbanism qi cadastru din cadrul Primdriei oraqului Solca, acesta fiind unul
favorabil, dupl care raportui de avtzare al Cornisiei pCIntru prograrne de
dervoltare oconomico-soeiale, buget, finan{e, administrarea domeniului
public qi privat al oraqului, agriculturd, gospodirie comunald, proteclia
mediului qi turism din cadrui Consiiiului Locai al oraqului Solca, acesta
fiind favorabil cu unanimitate de voturi.



Dupd prezentarea acestor materiale de cdtre d-nul primar, d-nul
consilier Gheorghe Bahan, preqedinte de gedinp, invit[ pe d-nii consilieri si
ia cuv6ntul pe marginea acestora.

D-nul primar, ludnd cuv6ntu1, spune c5 acest proiec vizaza
alimentarea e B apd a utui numlr de 77 de gospoddni de pe str. $tefan cel
Mare, 22 decembrie gi Tocari.

D-nui consilier Gernot Curt Aiaci, lu:ind la randul sdu cuvf;ntll, cd
acest proiect este binevenit pentru acele gospoddri menfionate de d-nul
primar, dar ar trebui al.ut in vedere qi barajul de acumulare pentru intrucdt
calitatea apei lasi muit de <iorit.

D-nul priar, intervenind, spune cd acest baral nu este, din pdcate. in
proprietatea oraqului, ci se afl5 in proprietatea statului qi administrarea
Apelor Romdne, an de an primdria face adrese celor de la Apele Romine
penh-tr a proceda Ia decolmatarea barajului, avdnd in vedere calitatea apei
distribuitd populaliei din oraq, dar de fiecare datd prirnirn doar promisiuni ci
se va p;oceda la acest lu-em, dar din lipsi de fonduri se amdni aceal.ucrare.

Inkuc6t nu au mai existat luiri de cuvAnt pe marginea materialelor
prezentate, d-nul consilier Gheorghe Bahan, pregedinte de gedin15, a supus la
vot proiectul de hot5rdre, aeesta fiind adopta-t eu unanimitate de voturi,
respectiv cu un numdr de 9 voturi ,,pentru".

Ordinea de zi fiind epuizath,, d-nui consilier Gheorghe Bahan,
preqedinte de qedinld, decard inchise lucrSrile qedinlei, mulpmind celor
pr ezenli pentru participare.

Drept pentru eare alar incheiat prezentul proces-verbai.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
f-L^^-*L^ [D^L^-t trErrr 5rrts DSruitrt

SECRETAR,
Marian Lungu
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