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Proces verbal, 

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

 din data de 29 februarie  2012 
 

 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, d-nul Costel 
Drăgoi pentru înregistrarea şedinţei în format electronic, Gabriela Colţun pentru 
redactarea procesului verbal şi d-nul Florea Viorel, cetăţean al oraşului Solca. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă ordinară a fost 
convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 28 din 23.02.2012, 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.727 din 23.02.2012.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.728 din 
23.02.2012. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Doamna consilier Teodora Ţehanciuc a fost propusă şi desemnată cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Teodora Ţehanciuc, 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 
secretar să prezinte  proiectul ordinii de zi. 
 D-nul secretar, luând cuvântul, dă citire Dispoziţiei de convocare a Consiliului 
Local nr.28 din 23 februarie  2012, 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 31 ianuarie 2012,  a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 3 februarie 2012 şi 
a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 17 februarie 2012. 
           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 

2. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Maria Apetroaiei, consilier local 



3. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Gheorghe Bahan, consilier local 

4. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Constantin Brînză, consilier local 

5. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Traian Catargiu, consilier local 

6. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
     Prezintă: Maria Magdalena Ciobaniuc, consilier local 

7. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Gheorghe Coturbaş, consilier local 

8. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Ştefan Lucan, consilier local 

9. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al oraşului 
Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Gheorghe Pipirigeanu, consilier local 

10. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Ioan Nelu Timinger, consilier local 

11. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2011. 
     Prezintă: Pantelimon Toderaş Done, consilier local 

12. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local al 
oraşului Solca, pentru anul 2011. 
      Prezintă: Teodora Ţehanciuc, consilier local 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cereri depuse la legea nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, cu modificările şi completările ulterioare.  

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
14. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile care 

fac parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava.  
   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui 

lot de teren în suprafaţă de 465 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe 
strada Victor Vasilescu, oraşul Solca. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
16. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului 

Colţuneac Constantin, din oraşul Solca, str. Victoriei, nr.4, judeţul Suceava 
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 645/20.02.2012.   

17. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei nr. 
10/21.02.2012 a SC ARTA STIL BUCOVINA SRL, din oraşul Solca, str. Republicii, 



nr.2A, judeţul Suceava, prin administrator Florea Lăcrămioara, înregistrată la 
Primăria oraşului Solca sub nr. 657/21.02.2012.   

18. Întrebări, interpelări. 
 Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.  
 Având în vedere prezenta d-lui Florea Viorel, cetăţean al oraşului Solca, d-na 
preşedintă propune discutarea punctului 17 înscris pe ordinea de zi. 

Plenul consiliului local este de acord cu propunerea d-nei preşedinte, cu 
unanimitate de voturi şi astfel, se prezintă Adresa nr. 10/21.02.2012 a SC ARTA 
STIL BUCOVINA SRL, din oraşul Solca, str. Republicii, nr.2A, judeţul Suceava, 
prin administrator Florea Lăcrămioara, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 
657/21.02.2012, prin care solicită cumpărarea terenului din strada Tomşa Vodă, teren 
pe care-l deţine în chirie. 

D-nul Florea Viorel, luând cuvântul informează plenul precum pe o suprafaţă 
de ≈ 20 ari sunt construite magazii, autorizate provizoriu, iar acum ar dori să cumpere 
acest teren. 

D-nul consilier Gheorghe Bahan spune că acolo mai sunt magazii şi ar trebui 
să se facă demersuri pentru toţi ca să poată cumpăra. 

D-nul consilier Gheorghe Pipirigeanu se arată de acord cu cele spune de d-nul 
Bahan, spunând că nu-i nici un impediment să se facă pe toată suprafaţa. 

Supusă la vot solicitarea d-lui Florea Viorel, primeşte acord de principiu din 
partea plenului cu unanimitate de voturi. 

D-nul Florea Viorel mulţumeşte plenului pentru votul acordat solicitării sale şi 
părăseşte sala de şedinţe. 

Se trece la 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 31 ianuarie 2012,  a 
Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului 
Local al oraşului Solca din data de 3 februarie 2012 şi a Procesului verbal încheiat cu 
prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din 
data de 17 februarie 2012. 

D-nul secretar, luând cuvântul propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
proceselor verbale, întrucât materialele au fost puse la dispoziţie în şedinţa de 
comisie, şi  cu siguranţă acestea au fost însuşite, întrebând totodată dacă sunt 
modificări, completări. 

Nefiind discuţii  referitoare la procesele verbale întocmite, se supune la vot şi 
se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Având în vederea că de la punctul doi până la punctul doisprezece al ordinii de 
zi sunt trecute pentru a fi prezentate „Rapoartele privind activitatea desfăşurată în 
calitate de consilieri locali ai oraşului Solca, pentru anul 2011” de către fiecare 
consilier, d-na preşedintă propune trecerea peste acestea deoarece fiecare consilier 
local îşi cunoaşte activitatea.  

D-nul consilier Gheorghe Pipirigeanu este de părere că ar trebui de citit pentru 
a se vedea activitatea desfăşurată de fiecare în parte. 

D-nul secretar reaminteşte domnilor consilieri că potrivit legii trebuie să 
prezinte şi rapoarte de activitate din partea comisiilor de specialitate. 



Nefiind alte discuţii se propune discutarea punctului treisprezece înscris pe 
ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cereri depuse la legea nr. 
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală, cu modificările şi completările ulterioare.  

D-nul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâte. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Nefiind discuţii pe marginea celor prezentate, se supune la vot şi se votează cu 

unanimitate de voturi „pentru”. 
Se trece la punctul paisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind completarea Inventarului bunurilor imobile care fac parte din domeniul privat 
al oraşului Solca, judeţul Suceava. 

D-nul 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 celor 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 scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 
465 mp, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victor Vasilescu, oraşul 
Solca. 

D-nul 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 celor prezentate se supune la vot şi se votează cu 

unanimitate de voturi „pentru”. 
Se trece la punctul şaisprezece  înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi 

supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii d-nului Colţuneac Constantin, din 
oraşul Solca, str. Victoriei, nr.4, judeţul Suceava înregistrată la Primăria oraşului 
Solca sub nr. 645/20.02.2012. 

D-nul secretar prezintă cererea d-lui Colţuneac Constantin, prin care solicită 
cumpărarea suprafeţei de ≈ 308 mp teren situat pe strada Libertăţii, nr. 2  

Supusă la vot solicitarea d-lui Colţuneac Constantin primeşte acord de 
principiu din partea plenului, cu unanimitate de voturi. 

Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi:  Întrebări, interpelări. 
D-nul consilier Ştefan Lucan informează plenul precum luni a participat la 

şedinţa consiliului consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Solca., iar astăzi doreşte să precizeze precum Căminul funcţionează la capacitate 
maximă, fiind ocupate 68 de paturi din 70. pentru 70 de paturi sunt 35 angajaţi  şi 6 
posturi vacante pentru care se organizează concurs în data de 22 martie. Până în 
prezent nu s-a făcut nici o angajare, cu excepţia unei singure persoane pe perioada 
concediului medical al alteia. 

Vrea să sublinieze faptul că, cu personalul existent nu se face faţă. Mai spune 
precum a trecut prin fiecare cameră şi a stat de vorbă cu fiecare bătrân în parte.  

În concluzie, Căminul arată foarte bine, e mobilier nou, toată lumea e 
mulţumită de condiţiile care sunt, atât de personal cât şi de hrană.  



Încheie spunând că este loc de mult mai bine, dar e bine. 
D-nul consilier Gheorghe Bahan întreabă câte cereri sunt pentru examen şi 

dacă a fost termen limită de depunere a cererilor? 
D-nul consilier Ştefan Lucan spune că nu ştie, dar din câte a înţeles poate 

participa la concurs oricine.   
D-nul consilier Gheorghe Bahan spune că acolo se remarcă munca contabilei. 
D-na consilier Maria Apetroaiei spune că e meritul tuturor celor care au pus 

suflet acolo. 
D-nul consilier Gheorghe Pipirigeanu ridică tonul şi spune că trebuia de luptat 

de păstrat Spitalul, că doar lucru acesta se putea numi cu adevărat merit. 
D-na consilier Maria Apetroaiei se adresează d-lui consilier Gheorghe 

Pipirigeanu subliniind că unitatea îndeplinea şi înainte condiţiile de unitate medico-
sanitară, că la Solca nu era Spital ci tot azil. 

După un schimb de replici şi acuzaţii între d-na consilier Maria Apetroaiei şi d-
nul consilier Gheorghe Pipirigeanu, d-na consilier Teodora Ţehanciuc, 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, 
            Teodora Ţehanciuc                                                   Marian Lungu 


