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Proces verbal, 

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

 din data de 29 noiembrie 2013 
 

 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 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. 233 din 22.11.2013, 
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.12587 din 22.11.2013.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.12588 
din 22.11.2013. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul  consilier Gheorghe Coturbaş a fost propus şi desemnat cu unanimitate 
de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Gheorghe Coturbaş, 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.233 din 22 noiembrie  2013, 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 octombrie 2013 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din 22 noiembrie 2013 .  
           Prezintă: Lungu Marian, secretarul oraşului Solca 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii 
octombrie 2013. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
3.  Întrebări, interpelări. 

 



Înainte  de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar propune 
suplimentarea acesteia, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta  
cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii 
noiembrie 2013; 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca 

pentru anul 2013. 
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 

Supusă la vot ordinea de zi, cu modificarea adusă este aprobată 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 31 octombrie 2013 şi a 
Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din 22 noiembrie 2013 .  

D-nul secretar, luând cuvântul propune supunerea la vot, spre aprobare, a 
proceselor verbale, întrucât materialele au fost pus 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 supun la vot şi se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul 
Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii octombrie 2013.  

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei avizează 

favorabil Proiectul de hotărâre. 
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local avizează 

favorabil Proiectul de hotărâre cu patru voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 

votează cu 10 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” al domnului consilier Gheorghe 
Ghinghiloschi. 

Se trece la primul punct suplimentar, aprobat pe ordinea de zi:  Proiect de 
hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de 
la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii noiembrie 2013.  

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei avizează 

favorabil Proiectul de hotărâre. 
Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local avizează 

favorabil Proiectul de hotărâre cu patru voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”. 
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se 

votează cu 10 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” al domnului consilier Gheorghe 
Ghinghiloschi. 



Se trece la punctul doi suplimentar, aprobat pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca pentru anul 2013.  

Domnul primar prezintă Raportul şi Proiectul de hotărâre. 
Compartimentele   de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului local 

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 trei înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
Doamna consilier Maria Apetroaiei luând cuvântul, prezintă discuţiile din 

cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic „Tomşa Vodă”, 
în care s-a prezentat şi proiectul de şcolarizare 2014 – 2015, menţionând că liceul are 
830 elevi, din care 555 elevi sunt navetişti; 

- s-a ridicat problema copiilor răi din clasele a IV-a şi a V-a; 
- s-a propus o bursă de merit, pentru  doi elevi de excepţie, cu rezultate 

deosebite la olimpiadă; 
- s-a ridicat problema microbuzului care ar trebui de pus în funcţiune; 
- s-a mai cerut o sponsorizare, la care ea a amintit de Legea insolvenţei 

primăriilor care este în vigoare, sub aspectul că nu se poate cere mereu, moment în 
care a fost contrariată de către domnul consilier Gheorghe Bahan, ceea ce nu i se pare 
normal.   

Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că, în ceea ce priveşte 
acordarea bursei se poate discuta, dar se arată nedumerit şi întreabă ce se cere legat 
de microbuz. 

Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că ei doresc ca Primăria să dea 
motorina şi un şofer. 

Domnul consilier, Alaci Gernot Curt spune că se pierde timpul degeaba, 
deoarece doamna directoare nu-şi face treaba, justificând mereu că nu are post de 
şofer. Totodată, informează plenul, precum, personal a fost la inspectorat şi a discutat 
problema microbuzului, şi urma ca doamna directoare să depună cerere, lucru pe care 
nu l-a făcut, iar, referitor la copii răi, şcoala trebuie să ia măsuri, nu Consiliul local. 

Încheie spunând că un conducător bun nu cere şi cere. 
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că, din câte ştie, Inspectoratul 

decontează o parte din navetă şi nu consideră normal ca Primăria Solca să deconteze 
naveta elevilor din Arbore, Botoşana şi Poieni, ci Primăriile acestor localităţi de unde 
provin elevii. 

Nefiind alte discuţii pe acest subiect, domnul primar informează precum, 
Duminică, 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în parcul din centrul oraşului 
va avea loc  o manifestare, şi-i invită totodată pe domnii consilieri.  

  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Gheorghe Coturbaş, 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 Coturbaş                                                 Marian Lungu 


