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DETUL SUCEAVA

$uL soLCA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat cu prilejul desfrguririi

gedinlei ordinare a Consiliului Local al oragului Solcao
din data de 31 iulie 2013

Pentru inceput, d-nul Marian Lungu, secretarul oragului Solca, face:

ryelut nominal gi aratl cd.la gedinld particip[ un numSr de l0 consilierii
hsali din totalul celor 11 consilieri in func1ie, lipsd motivati fiind cea a d-
mltui consilier Ioan Filimon, gedinla fiind astfel legal constituit6.

La qedinfa participd de asemenea d-nul Valeru! Jiranu-Hofuar"
trimarul oragului Solca, d-nul Gheorghe Coturbaq, viceprimarul oraquluii
Solca qi d-nu1 Costel Dr6goi penffu inregisffarea gedinlei in format:
Crctronic.

in continuare se face cunoscut celor prezenfi c5 aceasti qedintdi
mrdinarn a fost convocatS prin Dispozilia primarului oragului Solca ttr.l67'
d[D 25 iulie 2013, dispozilie ce a fost adusd la cunoqtnla cetdlenilor prin
rfrue pe panoul de afigaj al Primlriei oraqului Solca, incheindu-se in acest.
ffios rm proces verbal de afiqare inregisfiat sub nr.3710 din 26.07 .2013.

D-nii consilieri au fost invitali la qedin,ti cu Invitalia inregisfiatd sub
rJ690 dn25.A7.2AB.

Acestea fiind spuse, se procedeazl apoi la desemnarea pregedintelui
& gedi4a conform Regulamentului de organizare gi flrnc{ionare a consiliului
lm.l.

D-nul consilier Ioan Covaliu a fost propus gi desemnat cu unanimitate
& yoturi sI conduci lucrlrile gedinlei.

D-nul consilier loan Cavaliu, Iudndu-gi locul Ia prezid,iul lucrinlor
pdinpi, mulpmeqte d-nelor gi d-nilor consilieri pentru increderea acordatil,
ffi ngajeazd sd conducd lucririle gedinlei cu respectarea intocmai a
*cgulamentului de organizare gi funcfionare a consiliului local gi declard
fuchise lucr[rile qedinlei invit6ndu-l pe d-nul primar sI prezinte proiectul
mdinii de zi.

D-nul Valeru! Jdranu-Hofn5r, primarul oragului Solc4 luAnd
wrfutul, dd citire Dispoziliei de convocare a Consiliului Local
w-167125.07.2013, care conqine urmdtorul proiect al ordinii de zi:

l.Prezentarea gi supunerea spre dezbatere pi aprobare a

Procesului verbal incheiat cu prilejul desfrqurlrii gedinlei ordinare a

Consiliului Local al oragului Solca din data de 28 iunie 2A13, a

Procesului verbal incheiat cu prile-iul desfrguririi gedinpi
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a consiliului Locar ar oraguiui silca din data de 24iuliie

Prezint5: Marian Lungu, secretarul oragului Solca.

3: Y*" privind activitateaasistenlilor p;;;; pe semesrrur I
Prezinti: Ana Albu, consilier cu probleme de asistenfiEtE in cadrul Primiriei oraqului Solca.

3. Proiect de hotirfire privind scoaterea rav6nzare, prin licitalie
f: 3: 1: l"y i: 'yp..??t 

d de 1200 nl.p., prof.iou,e privati a
5 lituat pe str. Splaiul Independenlei, oraq"lT;l;;. "
Inilratgr: v-aleru! Tiranu-Hofndr, pri*ur"r oraqurui sorca.4' Proiect.de. hotir,re privind ,probur.u organigramei gi afttr {e funclii din cadrur aiaraturui a, ,p""iutit te ar primaruruir'slui solca qi a unitdtilor subordonate consiliurui rocar ar oraguruif,dca judequl Suceava.
rnifrator: valeru{ Tdranu-Hofrdr, pnmarur oragurui solca.

]-: Lr^7"l*^"3si su.zun91ea spre dezbatere sirold;"*" ufrd'aului Melintei Alexandru din oraqut Solca, ,".il. #ffi1rt Xr.rr,rttffi Ia Prnnd.'a oraqurur solca sub nr.3l 16/26.06.2013.
6. Prezentareagi supunerea spre dezbatere qi solufon are a

Hlt*It.:":"c cinl a.1I onuf di" 
" 
;;;;b;, nr . t t 2a,

Jalriiiria oraqului Solca sub nr.34 glttS.Ol.Z6if..
7. Intrebdri, interpeliri.

ftdinea de zi -a fosi supus6 la vot de crtre d-nul consilier Ioarrffi pnage&nfe ob $acrfifd ,' aceasta rtfid aprcbafr cu urran,rrifafe rfu!ffii

i2013.

flefrFi exEaordinare a consiliului Locat ut oruqrri.riijil'd;ffit#};rm2013".

3::r^:::* Y*T Lungu, lu6nd cuv6ntuI, propune supunerea la
HT^*, r*are a. 

1el^or 
trei 

.trogese verbale intrucat nir*rrf"f" j"";;; ;;

=H* 
:* :q "orriri"rii, intreb,nd totodatx"i;u1;;;H#;iTJrerfcare sau completare a acestora.

Nefiind discugii sau lulri de cuvdnt din partea-&,to"*'l; 0." * ;"*";J;fr ' *?I,,iil:T_"ff .Xff;:.',:',T J:=:,lIIoan Covaliu,

se trece astfer la primul punct inscris pe ordine a de zi:,, prezentareq
ril wea spre..dez|k* 9i uprobur" a procesului verbal incheiat crail*id desfiguririi qedinlei oiai.r*. a consiliului Local al oragului Solca

ffi:".^.?,r-.:A,: ?o-\?: 
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"_.rlrr incheiat cu prilejur'' 
'-frii 

qedinpei exrraordin are a consiliurui r-oclj ;ffiffi*ltJ;'?H
H, 1T*:*r::_l u-i 1p*.::r:ryl ""rua rr.r,rio cu prirejul desfrqurdrii

'v v atLU,

mP de qedin@, le supune Ia vot, acestea fiind aprobate cu unanimitate
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se trece astfel la punctul nr.2 tnscris pe ordinea de zi.
D-nul consilier Ioan covaliu, pregedinte de qedinlr, invit[ pe d-nurltfdan L*grr, secretarul oragului Solca, sd dea citire in locul d-nei Ana

-{lbru consilier cu probleme de asisten,ta social6, Raportglui privirnd
rytivitatea asistenlilor personali pe semestrul I al anului z}1l.

D-nul consilier Gheorghe Bahan, intervenind, spune cI nu este corect
ca d-na Albu si lipseas cd, iar d-nul secretar s[ prezinte in locul dumneaei
rceasti informare, pentru cd dacd vor fi intrebdri pe marginea materialuluri
Fczentat cea mai tn mdsurd sr dea rispunsuri este d-na Albu.

D-nul primar, intervenind, squne ci oricum d-nul secretareste qefurl
lf,rect al d-nei Albu gi de aceea nu crede ci este o problemd iar in alti ordine
de idei, spune d-nul primar, materialulin cauzd,reprezinti doar o informane
Ei nu se di un vot din partea consilierilor locali.

Problemele fiind clarificate, d-nul secretar dd citire materialului iin
carrzi.

inrucdt ulterior prezentirii acestuia nu au mai existat ludri de cuvant
din partea d-nilor consilieri se trece la punctul nr.3 inscris pe ordin ea de zi.

D-nul consilier Ioan covariu, preqedinte de gedinlu, ioritr pe d-nurl\ dsrut Jiranu-HofirEr, primarul oragului Solca, in calitate de iniiator, sdpezinte materialele pregdtite in acest sens.
D-nuI primar, lu6nd cuvdnful, prezintd pentru inceput expunerea deglive gi apoi Proiectul de hotirdre privind scoaterea la vdnzare, prfrn

Ibitalie publici, a ,nui lot de teren in suprafald de 1200 ffi.p., proprietate
rir"dd a oragului solca, situat pe str. spraiul Independenfei, oruq.ri solca.

Se preztntil apoi raportul de specialitate intocmit de cdffe
mmpartimentul urbanism gi cadastru din cadrul Primdriei oraqului Solca,
erye care raporful de avizare al Comisiei penfu programe de deev,oltaro
rconomico-socialI, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat
al oragului, agriculturd, gospoddrie comunald, proteclia mediiului qi turismrr
'lin cadrul Consiliului Local al oragului Solca, ambele fiind favorabille
proiectului de hotir6re.

Dupa ptezentarea acestor materiale, d-nul consilier Ioan Covaliur,
pre edinte de gedin1d, inviti pe d-nii consilieri sd-gi prezinte punctul de
r-edere referitor la acest proiect de hotIrSre.

intrucdt nu au mai existat ludri de cuvdnt din partea d-nilor consilieri
referitor la materialele prezentate, proiectul de hotar6re a fost supus la vot,
fiind adoptat cu 10 voturi << pentru >, respectiv cu unanimitate de voturi.

se trece astfel la p,nctul nr.4 inscris pe ordinea de zi.
D-nul consilier Ioan covaliu, preqedinte de qedinp,invit[ pe d_nrul

Valeru{ Jdranu-Hofirir, primarul oraqului Solca, in calitate de iniliator, s[
pezinte materialele pregltite in acest sens.

D-nul primar, lu6nd cuvdnful, prenntd pentru tnceput expunerea de
motive gi apoi Proiectul de hotir6re privind aprobarea orgu*grumei gi a
statului de firnctii din cadrul aparatului de specialitate al Primaruloi oraquhmi
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S{eta gi a unit5lilor subordonate Consiliului local al oraqului Solca, judefurl
$llrma

Se prezintil apoi raportul de specialitate intocmit de citre
srFtimentul buget-coitabilitate din cadrul Primdriei oragului Solca dup6

npoartele de avizare ale Comisiei penffu administragie publicl locali6,
qi de disciplini, apdrarea ordinii gi liniqtii publice, amenajaraa
i gi urbanism gi comunalh, protecfia mediului gi turism qi comisi'ei

programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finanfe,
domeniului public gi privat al oraqului, agricultur[, gospoddriie

i, protecfia mediului qi turism din cadrul Consiliului Local al
Solca din cadrul Consiliului Local al oraqului Solca, toate fiirnd

proiectului de hotirdre.
Dupr prezentarea acestor materiale, d-nul consilier Ioan CovalitrI.

pqcdinte de qedinl[, inviti pe d-nii consilieri sI-gi prezinte punctul de
ee referitor la acest proiect de hotdr6re.

iotto"et nu au mai existat lulri de cuv6nt din partea d-nilor consilisri
mftritor la materialele prezentate, proiectul de hotir6re a fost supus la vot,
ffiifrd adoptat cu I0 voturi < pentru >>, respecflv cu unanimrtate de voturi.

Se trece astfel la punctul nr.5 inscris pe ordinea de zi.
D-nul Marian L*g.r, secretarul oraqului Solca, la solicitarea d-nului

fimtr dI citire Cererii formulate de cdtre d-nul Melintei Alexandru dih
ro8l Solca, str.I.E. Toroufiu, rtr.25, inregistrati la Primdria oragului Soloa
mb nr.3116/26.A6.2A8 prin care acesta solicit[ cumpdrarea unei suprafese
& teren pe caro o alti persoand o tme de mai mulfl ani in chirie.

D-nul secretar, continudnd, spune cd situalia juridic6 a terenulnri
deocamdata nu este clard,, se va face o noud identificare dupd care se r{/a
rrrifica la cartea frrnciard.

Dupd disculii purtate intre membrii consiliului local s-a stabilit cd se
einn luarea unei decizii in acest caz pind,la clarificarea amplasamentuluri
i a situaXiei juridice a terenului solicitat.

Se fiece astfel la punctul nr.6 inscris pe ordinea de zi.
D-nul Marian L*go, secretarul oraqului Solca, la solicitarea d-nululi

rimar dI citire Cererii formulate de cdtre d-nul Tiperciuc Ciprian-Ionu! dnn
Gomuna Arbore, nr.Il2}, inregisffatl la Primiria oragului Solca srnb
w.3497115.07.2A13 prin care acesta solicitd cumpirarea unor suprafele de
tsren pentru a realiza o investilie, suprafele de teren pe care in momenful de
frp le defne in folosinli gratuiti Centrul de plasament Solca.

D-nul primar, intervenind, spune ci Cenkul de plasament Solca are tn
j* de 13 ha teren primite ?n folosinlL granitd de la Consiliul Local Soloa
pin mai multe hotdr6ri qi procese verbale qi de aceea, av6nd in vedere faptul
ci activitatea centrului de plasament s-a mai restrdns in ultimul timp, a luat
legitura cu noul director al D.A.S.P.C. Suceava prin care acestuia i s-a adus
Ia cunogtinli intenlia administraliei locale de a lua inapoi o parte diin
terennrile atribuite in folosinld, granitL gi un imobil cu destina{ie de locuingS
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GrB de asemenea in momentul de fa$ nu mai este folosit efectiv de cdtre
kul deplasament Solca.

Dnul primar, incheind, spune cd, dacd se va da acord de principiu pe
mastii cer€,re, se va face o adresi cdffe D.A.S.P.C. Suceava prin care se vor
trce la cunogtinfi cele mengionate anterior.

D-nul consilier Ghinghiloschi spune c[ este bine sd se scoatl la
fiae dar intreaga suprafap gi nu numai o bucat[ din fap.

D-nul primar, spune ci a discutat cu solicitantul gi se pare cE are
hntii serioase, wea si construiasc6 un complex cu un qtrand gi vrea sI ia" t- suprafala, pe care de ahfel o solicitd.

DupI alte discugii purtate intre d-nii consilieri pe marginea acestei
Dlicitiri, cererea a fost supusd la vo! fiind dat acord de principiu cu

-animitate de voturi.
tot ucet h punctul 7 ,,intrebdri, interpel5ri,, nimeni nu a solicitat sd ia

rtfinrtul, d-nul Ioan Covaliu, pregedinte de qedinta declard inchise lucrdriile
qodin,Ei, mulpmind celor prezenli pentru participare.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

lnD$EDrNrE DE $EDTNTA,
Ioan Covaliu

SECRETAR,
Marian L
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