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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
0RA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat cu prilejul desfSguririi

gedin{ei ordinare a Consiliului Local al oragului Solca,
din data de29 mai 2015

Pentru inceput, d-nul Marian Lungu, secretarul oraqului Solca, face

apelul nominal qi arati cd la qedinji participn un nurnir de 10 consilieri
locali din totalul celor 11 consilieri in functie, d-nul eonsilier Constantin
p1frnz1 fipsind motivat, din motive de sInf,tate, qedinp fiind astfel legal

constituitl.
La gedin!6 participi d-aul Valeru! J[ranu-Hofirdr, primarul oraqului

Solca, d-nul Gheorghe Coturbag, viceprimarul oraguiui Soica gi de asemenea

d-nul Costel Dr6goi, pentru inregistrarea gedin{ei in format elecffonic.
in continuare se face cunoscut celor prezeny, cd aceastd qedin!5

ordinard a fost convocatd prin Dispozilia prirnaruiui oragului Solea nr.i04
dirt 22 mai 2015, dispozitie ce a fost adus5 la cunogtinla cetilenilor prin
afiqare pe panoul de afigaj al Primdriei oraqului Solca, incheindu-se in acest

sens un procos verbal de afiqare inregistrat sub nr.2421 din 22.05.2015.

D-nii consilieri au fost invitaqi la gedinfa cu Invitalia inregistrati sub

nr.2420 din 22.05 .24 15 .

Acestea firnd spuse, se pracedeazl apoi la desemnarea pre$edintelui

de qedin!6, conform Regulamentului de atganaate qi funclionare a

consiliului local.
D-na consilier Maria Apetroaiei a fost propus[ qi dcsemnatS- cu

unanimitate de voturi sd conducd lucr5rile qedinlei-

D-na consilier Maria Apetroaiei, lu6ndu-qi locui la prezi<iiul lucrbrilor
qedinlei, mulEumeqte d-nelor gi d-nilor consilieri pentru increderea acordatd,

se angajeazd si conducd lucrdrile qedin{ei cu respectarea intocmai a

Reguiamentutrui de organizare qi frrnclionare a consiliului iocal qi declar6

deschise lucririle gedinlei invitdndu-l pe d-nul Valeru! Tdranu-Hofir5r,

primarul oraqului Solca, s6 prezinte proiectul ordinii de zi.



D-nul Vaieru{ Jdranu-Hofndr, prirnarui oragului Solca, lu6nd
cuvdntul, dn citire Dispoziliei de corvocare a Consiliului Local
w.104122.05.2015, care conline urmdtorul proiect al ordinii de zi:

l.Prezentarea qi supunerea spre d,ezbatere gi aprobare a Procesului
verbal ?ncheiat cu prilejul desfrqurarii qedinlei ordinare a Consiliului Locai
al oragului Solca din data de 27 aprilie 2015, a Procesului verbai incheiat cu
prilejul desffigur5rii gedinlei extraordinare a Consiliului Local al oraqului
Solca din data de 8 mai 2A15 qi a Procesului verbal incheiat cu prilojul
desfigur'5rii qedinlei exffaordinare a Consiliului Local al oraqului Solca din
data de 22 mai 2075.

Prezint5: Marian Lungu, secretanrl oraqului Solca
2. Proiect de hotirire privind aprobarea incheierii eontulu-i de

executie a trugetului local pe anul 2A14.
Iniliator: Valeru! Tdranu-Hofndr, primalui oragului Solca

3. Proiect de hotdrSre privind aprobarea Studiuiui de fezabilitate qi

a indicatorilor iehnico-ecorromici pentr-* obiectivul de investitii ,,Extindere
relea de ap6 in oraqul Solca, judelui Suceava"

Iniliator: Valeru1 Tdranu-Hofn5r, primarul oraqului Solca
4. Proiect de hotdrire privind completarea In.rentarului brururilor

imobile care fac parte din Comeniul privat al oragului Solca, judelul Suceava.
Iniliator: Valeru! TSranu-Hofnir, primarul oraguiui Soica

5. Proieet de hotdr6re privind aprobarea rulor cerori depuse la
Legea nr.1512003 prir.ind sprijinui acordat tinerilor pontru construirea unei
locuinle proprietate personal[, republicat[, cu modificErile gi complet[rile
ulterioare.

Iniliator: Valeru1 T6ranu-Hofndr, prirnarul oragului Soica
6- Proiect de hotlrire privind aprobarea decoatirii cheltuielilor

pentru naveta cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la
Liceul Tehnoiogic ,,Tomga Vod5" Sclca, aforente lunii aprilie ZAfi.

Iniliator: Vaieru{ Tdranu-Hofir5r, primarul oraguiui Solea
T.Prezentarea qi supunerea spre dezbaterc qi solu{ionara a cererii

domnului Birgluan Toader ciin oraqul Cajvana, nr.655, inregistrati ia
PrimSria oraqului Solca sub nr.2077 13A.04.2A15 .

^ 
Ini{iator: Yaleru{ Tdranu-Hofhir, prirnarul ora;ului S olca

8. Intreb[ri, interpelEri.
inainte de a se trece 1a supunerea la vot a proiectului ordinii de zi, d-

nui primar solicitd excluderea de pe ordinea de zi a punctuluinr.3, respectiv
a Proiectului de hot6r6re privind aprobarea Studiului de fezabilitate qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,.Extrndere



re,tea de apd in oraqul Solca, judeful Suceatr a", motivat de faptul cdla acesta
nu este fiatalizat studiul de fezabilitate-

Ordinea de zi supusd la vot, cu madifica.rea adus5, a fost supusS la vot
de citre d-na consilier Maria Apetroaiei, pregedinte de gedinf5, aceasta fiind
aprobatd cu unanimitate de voturi.

Se trece astfel la primul punct inscris pe ordinea de zr:,, Prezentarea
gi supunerea spre dezbatere qi aprobare a Procesuiui verbai incheiat cu
prilejul desfEsurlrii gedinlei ordinare a Consiliului Local ai oragului Solca
din data de 27 aprilie 2015, a Procesului verbal incheiat cu prilejul
desf5qurdrii gedinlei extraordinare a Consiliuhri Locai ai oragului Solca din
data de 8 mai 2A15 qi a Procesului verbal incheiat cu prilejul desffiqurdrii
gedin{ei extraordinare a Consiliului Local al oraqului Solea din data de 22
mai 2015".

D-nui secretar Marian Lungu, ludnd cuvSntui, propune supunerea la
vot spre aprobare a proceselor verbale rnai sus rnentionate, intruc6t
materialele in cauzi au fost puse la dispozilie in gedinlele de comisii qi cu
siguranld acesta au fost insugite de c5ffe tofi consilierii, intreb6nd totodatfi
dacd sunt propuneri de modificare sau completare a acestora.

Nefiind discufii sau luari de cuv6nt din partea celor prezentj
referitoare la procesele verbale intocmite, d-na consilier Maria Apetroaiei,
pregedinte de gedin15, le supune la vot, acestea fiind aprobate cu unanimitate
de voturi.

Se trece astfel la punctui nr.2 inscris pe ordinea de zi.
D-na consilier Maria Apetroaiei" preqedinte de gedinli, inviti pe d-nul

Valeru! Jdranu-Hofndr, prirnarul oraqului Solca, sE prezinte materialele
pregdtite in acest sefls, in calitate de iniliator.

D-nul primar, luind cuvfntul, prezintL pentru inceput raporrul gi apoi
Proiectul de hotdrdre privind aprobarea incheierii contului de execulie a
bugetului local pe anul 2014.

Se prezintd apoi raportul de specialitate intocmit de cStre Biroul
buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale din cadrul
Prim6risi oraqului Solca, dupb care raportul de avizare ai Comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finan,te, adrninistrarea
domeniului public qi privat al oraqului, agriculturS, gospoddrie comunali,
protecfia rnediului qi turism din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca,
ambele fiind favorabile proiectului de hotirfire.

DupI prezentarea acestor materiale, d-na consilier Maria Apetroaiei,
pregedinte de qedinll, invitd pe d-nii consilieri si-gi prezinte punctul de

vedere referitor la acest proiect de hotir6re.



intrucdt nu au existat trudri de cuvdnt din partea d-nilor consilieri
referitor la materialele prezentate, proiectul de hoidrdre a fbst supus la vot,
fiind adoptat cu 10 voturi ..pefltru", respeetiv eu unanimitate de voturi.

Se trece astfei la punctul nr.4 ?nscris pe ordinea de zi,intrucdtpunctul
nr. 3 a fost exclus de pe ordinea de zi,la solieitarea hiqiator':1ui..

D-na ccnsiiier Maria Apetroaiei, pregedinte de qedin15, invitl pe
d-nui Valeru! Jiranu-Hofirdr, primarui oraguiui Solca. si prezinte
materiaiele pregitite in acest sens, in calitate de ini;iator.

D-nul pri*rar, ludnd cur.6ntul, prezintd pentru inceput expunerea de
motive gi apoi Proiectui iie hotdrdre privind completarea Inventarului
bunurilor imobile care fac parte din domeniui privat al oragului Solca,
judeful Suceava.

Se prezintd apoi raportul de speciaiitate intoemit de cirr-e Biroul
buget-contabilitate. resurse umarle? impozite qi taxe locaie din cadrul
Primariei oraqului Solca dupd oare raportul de avizarc al Comisiei pentru
pragranrre de dezv-oltare econornico-sociali, buget, finante, administrarea
domeniuiui public qi privat al oraqului. agriculturd, gospoddrie cornunald"
protec{ia mediului qi turisrn din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca
din cadrul Consiliului Local a-l ora;ului Solca, ambele fiind favorabile
proiectului de hctir6re.

Dupa prezentarea acestor materiale, {i-na consiiier N{aria Apetroaiei,
preqedinte de ,sedin1I, in,'. iti pe d-nii consilieri s6-"si prezinte punctul de
vedere referitor la acest proiect de hotir6re.

intrucflt nu au existat iulri de cuv8nt din partea d-nilor consilieri
referitor la materialeie prezentate, proiectul de hotirdre a fost supus la vot,
flind adoptat cu l0 voturi ,, pentru", respectiv eu unanimitate de voturi.

Se treec astfei ia prr:retui nr.5 inscris pe ordinaa de zi"
D-na consilier Maria Apetroaiei, preqedinte de qedinld, invit5 pe d-nul

Valeru! liranu-Hofir5r, primarul oraqului Solca, si prezinte materialele
pregitite in acesi sens, in calitate de iniiiator.

D-nul primar, Iu6nri cuv8ntul, prezintd, pentru inceput expunerea de
motive qi apoi Proiectul de hotar'Are privind aprobarea unor cereri dopuse 1a

Legea nr.I5l2AA3 privind sprijrnul acordat trnerilor pentru constrrirea uuei
locuinfe proprietate persoilald, republicatd, cu modificlrile qi completSrile
ulterioare.

Se prezint6 apoi raportr.ll de specialitate intocmit de citre Serviciul
urbanism gi cadastru cadrul Pimariei oragului Solca dupi care raportui de
avizare al Comisiei penh-u programe iie dezr,'oitare economico-sociali-
buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat al oragului,
agriculturS, gospodbrie comunall, protecria mediului qi turism din cadrul



Consiiiului Local al oragului Solca, arnbeie fiind favorabile proiectului de

hotirire.
Dupa prezentarea acestor materiale, d=na consilier Maria Apetroaiei,

pregedinte de gedrnl5, invitli pe d-nii consilieri s6-qi prezinte punctul de

vedere referitor la acest proieet de hotdrAre.

intruc6t nu au existat lu5ri de cu..,6nt din partea d-nilor consilieri
referitor La materialeie prezentate, proiectul de hotErfire a fost stlpus la rzot,

fiind adcptat cu 10 vofuri oo pectru", respectiv cu unanimitate de voturi.
Se trece astfel la punctul nr.6 ?nscris pe ordinea de zi.
D-na consilier iviaria Apetroaiei, preqedinte de qedinp, invitE pe d-nui

Vaieru! Jdranu-Hofnir. primarul oraqului Solca, sd prezinte materialele
pregitite in acest sens, in calitate de iniliator.

D-nu1 primar, luind cuv5ntul, prezintil pentru ?nceput expunerea de

motive qi apoi Proiectui de hotdrdre privind aprobarea decont6rii
cheltuieiilor pentru naveta eadreior didactice qi a personaiului didactic
auxiliar de la Liceul Tehaologie ,,Tor:rga Vodd" Solca, aferente lunii aprilie
1Al<L\J IJ.

Se prezintd apoi raportul de specialitate ?ntocmit de cdtre Biroul
buget-contabilitate, resurse umane, impozite gi taxe locale dupd eare raportul
de avrzare al Co:nisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociali,
buget, finante, administrarea domeniului public qi privat al oraqului,

agriculturS" gospoddrie comunali, protec{ia mediului gi turism din cadrul
Consiliului Local al oraqului Solca, ambele fiind favorabile proiectului de

hotirire.
Dupi prezentarea acestor materiale, d-na consiiier Maria Apetroaiei,

preqedinte de qedin1d, inviti pe d-nii consilieri sd-gi prezinto punctul de

vedere roferitor la aeest proiect de hotlrire.
intruc6t nu au existat iuari de cuvfint din partea d-niior consilieri

referitor la materiaiele prezefltate, proiectul de hot6r6re a fost supus la vot,
fiind adoptat eu l0 voturi ,, pentru"- respectiv eu unanimitate de voturi,

Se trece astfel la punctul nr.T ?sscris pe ordinea de zi.
D-na consilier Maria Apetroaiei, pregedinte de qedinf6, invit5 pe d-nul

Valem! Jaranu-I:iofn5-r, primarr-}! oraquiui Solea. sd dea eitire cererii
formulate de c5tre domnul Birgduan Toader din oraqui Cajvana, rr.655,
cerere inregistrat5 ia Primlria oraqului Solca sub nr.2077,3A.04.2*15.

D-nul primar d[ citire cererii prin care acesta soiicitd cumplrarea
suprafelei de 953 m.p., teren inchiriat de la Primlria oraqului Solca, pe care

se afiE construclii.
DupE discufii purtate intre d-nii consilieri, avdnd in vedere faptui cE

acele constnrclii nu au fost autorizate qi au fost vAndute de cdtre d-nul



Scutaru, d-nului Birg5uan, fard acte autentice de vdnzare-cumparare(acest
lucru fiind practic imposibil, intrwcilt nefiind aut*rizzte nu puteau fi
intabulate), au hotdr6t ca in acea zand. sI fie scoasd la licitalie intreaga
suprafal5, gi nu numai cea de 953 fr.F., c6t dorea solicitantul.

ordinea de zi fiind epuizatil, d-na consilier Maria Apetroaiei,
pregedinte de qedinp, declari inchise lucririle qedinlei, mulpmind celor
pr ezenp. pentru p articipare.

Drept pentfil care am incheiat prezenful proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $EDI}'{TA,
Maria Apetroaiei

SECRETAR,
Mari*n Lungu

\hFb***rrtor $
i- s"-;;r ;
b,*,,#


