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Proces verbal, 

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

 din data de 23 mai  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 şi Gabriela 
Colţun pentru redactarea procesului verbal. 
 În continuare, se face cunoscut celor prezenţi, că această şedinţă extraordinară 
a fost convocată prin Dispoziţia primarului oraşului Solca nr. 100 din 20.05.2013, 
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.2442 din 20.05.2013.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2443 
din 20.05.2013. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Doamna consilier Elena Paulina Repciuc a fost propusă şi desemnată cu 
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-na consilier, Elena Paulina Repciuc, 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.100 din 20 mai 2013, care conţine următorul proiect al ordinii de zi: 

1. 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 este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul primar prezintă Raportul şi Proiectul de hotărâre. 
 Totodată reaminteşte plenului precum la aprobarea bugetului local pentru anul 
2013 nu s-a prins nici un leu la investiţii, iar acum, având în vedere că au intrat 
ultimii bani din vânzări, a iniţiat un proiect de hotărâre, precizând că a mai avut 
solicitări:  din partea Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru reabilitarea 
centralei termice, din partea Parohiei Ortodoxe pentru organizarea unui eveniment, 
întrucât la anul se împlinesc 400 de ani de la ctitorie, din partea medicilor de familie 
pentru reparaţii acoperiş şi multe altele. În concluzie solicitări sunt multe, dar ca şi 



priorităţi a considerat să treacă o sumă mică la canalizare, întrucât spre sfârşitul lunii 
se va decide câştigătorul;  pentru extinderea reţelei de apă potabilă pe strada Tudor 
Vladimirescu şi Republicii şi reabilitarea trotuarelor cu pavele de la autogară spre 
centrul oraşului, până la Biserica Catolică şi Podul de Fier pe strada Republicii. Mai 
spune că, pe parcurs din sumele care vor intra din vânzări va face în aşa fel să mai 
rezolve din priorităţi. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că este trecută o sumă prea 
mare pentru plăţi restante şi întreabă pentru ce? 
 Doamna Pricop spune că are facturi restante pentru transportul gunoiului 
menajer, facturi restante pentru diverse materiale de întreţinere, pentru programe, etc. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că pentru gunoi este taxă, care ar 
trebui să acopere toate cheltuielile. 
 Doamna contabil spune că, taxa stabilită nu acoperă cheltuielile. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că fiind vorba de drumuri, trebuia de 
consultat comisia de urbanism din cadrul Consiliului local. Mai afirmă că este tineret 
în oraş şi nu este o sală pentru desfăşurarea diferitelor activităţi, că aceştia sunt 
nevoiţi să meargă în alte localităţi, că s-a văzut şi reportajul dat pe Antena 1 la 
Observator Special „Solca pe patul de moarte”  şi consideră că acum se vrea să se 
îngroape banii în pământ. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi crede că sunt minţiţi şi ar vrea să 
vadă proiectul cu canalizarea că din câte îşi aminteşte era vorba de apă şi canal, iar 
acum numai canal.  
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că nu trebuie de ascultat un om care 
mai are 2 ani şi nu lasă nimic în Solca şi-i solicită domnului primar să recunoască că 
bagă tot rahatul din vidanjă în Pârâul Solca. 
 Domnul primar îi spune domnului consilier Bahan că din câte se vede ar avea 
ceva personal cu el întrucât pe ordinea de zi este cu totul altceva şi explică plenului  
în ce constă proiectul  de Reabilitare a reţelei de canalizare şi construirea Staţiei de 
Epurare, în oraşul Solca, judeţul Suceava, proiect care a fost aprobat de consiliul 
local şi pentru care s-a semnat şi Convenţia de finanţare. Mai spune că a propus ceea 
ce a considerat că-i bine şi prioritar, dar dacă consilierii locali nu sunt de acord, 
solicită propuneri din partea acestora. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei roagă să nu se certe, ci să vadă asupra 
căror lucruri să se pună de acord. 
 Doamna consilier Elena Paulina Repciuc solicită propuneri din partea plenului. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan propune ca din banii ăştia să se facă un loc 
pentru tineret, că şi data trecută a închis ochii precum s-a trecut o parte de trotuar care 
nu s-a făcut. 
 Domnul consilier Constantin Brînză propune să se facă prima dată trotuarele, 
că-şi sucesc oamenii picioarele. 
 Doamna consilier Maria Apetroaiei se arată de acord cu refacerea trotuarelor, 
că sunt foarte deteriorate. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că apă trebuie, pavele 
trebuie, dar sunt  unele aspecte care le scapă, că nu sunt bine informaţi şi ar vrea să 
vadă proiectul. Totodată întreabă cine este vinovat de distrugerea Staţiei de epurare, 



că staţia se regăseşte în acte ca funcţională şi consideră că ar trebui să se facă un 
proiect pentru extinderea reţelei de apă.    
 Domnul primar spune că este foarte greu pentru a câştiga un proiect, că 
majoritatea proiectelor sunt pentru zona rurală. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan îl întreabă pe domnul primar dacă are vreo 
hârtie precum Solca nu beneficiază de proiecte. 
 Domnul primar spune că pentru câştigarea unui proiect trebuie studiat Ghidul 
solicitantului, şi până în prezent nu s-a încadrat conform criteriilor de eligibilitate. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt consideră importante lucrările propuse, 
dar ar trebui de făcut ceva şi pe strada Cuza Vodă, că este foarte distrusă. 
 Domnul consilier Vasile Zabre spune că ar trebui de făcut şi strada spre piaţă. 
 Domnul consilier Ioan Filimon spune că ar trebui de făcut şi strada Gheorghe 
Doja. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că ar trebui de făcut strada la piaţă, 
că nu au oamenii pe unde merge, că sunt foarte multe gropi, iar referitor la strada 
Cuza Vodă, aceasta ar trebui făcută de Flutur că el are multe maşini şi el o distruge. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt, întreabă ce se întâmplă cu regularizarea 
pârâului. 
 Domnul primar spune că la ultima şedinţă, a fost informat că lista este 
aprobată, dar trebuie de alocat banii pentru lucrări şi speră ca în cel mai scurt timp să 
se aloce şi să se înceapă lucrările. 
 Domnul viceprimar se arată de acord cu ce spune domnul Bahan, că trebuie 
sală pentru tineret, dar consideră că trebuie prima dată de rezolvat canalizarea şi apa, 
refacerea străzilor şi după distracţia.  
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că trebuie de făcut canalizarea 
principală, iar ca să fie apă, trebuie de făcut sursa că apa este oribilă, oamenii beau 
apă şi au fel de fel de probleme. 
 Mai spune că nu se poate pedepsi tineretul care mâine, poimâine pot fi în locul 
lor, căci bani au mai fost şi s-au dus, că aşa se vor duce şi ăştia şi nu se va face nimic. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt întreabă în ce stadiu se află proiectul cu 
canalizarea.  
 Domnul primar spune că s-a trecut de toate contestaţiile, şi spre sfârşitul lunii 
speră să se decidă câştigătorul şi să semneze contractul cu constructorul, precizând că 
de la data semnării contractului, în 18 luni, constructorul trebuie să finalizeze 
lucrarea. 

Mai spune că,  Ministerul Mediului nu aprobă fără o expertiză, şi se vor 
reabilita 11 km de reţea canalizare şi se va construi o nouă staţie de epurare.  
 Domnul consilier Vasile Zabre propune să se discute cu constructorul  să 
înceapă lucrările mai întâi pe strada ce duce la piaţă ca să se poată face strada. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan întreabă ce se doreşte să se facă cu fosta 
primărie. 
 Domnul primar spune că a sperat prin GAL, să reabiliteze clădirea fostei 
primării, dar urmare discuţiilor cu doamna preşedintă, oraşul nu poate beneficia, 
decât pentru piaţă. Aşadar, reabilitarea fostei clădiri a primăriei se va putea realiza 
doar prin forţe proprii. 



 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că sala Tineretului s-a dat la Casa de 
Copii şi stă goală, nu se face nimic, tot lor s-a dat şi terenul din Saca care se lucrează 
în parte şi că ar trebui de făcut să se ia înapoi. 
 Domnul primar spune că va solicita D.J.A.P.C. un punct de vedere în acest 
sens. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan susţine să se facă clădirea fostei primării. 
 Domnul secretar spune că mai întâi copii ar trebui să înveţe. 
 Domnul consilier Ioan Covaliu roagă consilierii să se pună de acord cu ceea ce 
este necesar să se facă. 
 Domnul consilier Alaci Gernot Curt spune să se supună la vot propunerile de 
lucrări din  proiect. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi propune să se diminueze pavarea 
trotuarelor, că  până în dreptul domnului Bahan nu ar trebui, că asfaltul este bun şi ar 
trebui de făcut de la Progresul până la magazinul general, de la şcoală până la biserica 
catolică şi colţul la parc. 
 Domnul viceprimar spune că ar trebui de văzut cât ar costa drumul spre piaţă şi 
după să se calculeze pavelele. 
 După  alte discuţii contradictorii, fără înscrieri la cuvânt, se supune la vot 
proiectul de hotărâre iniţiat, cu amendamentul să se repare mai întâi strada ce duce la 
piaţă şi după aceea pavarea trotuarelor şi se votează cu unanimitate de voturi 
„pentru”.      
 Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Elena Paulina Repciuc, 
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, 
        Elena Paulina Repciuc                                              Marian Lungu 


