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Proces verbal, 

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

 din data de 31 mai 2013 
 

 Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul 
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 10 consilieri locali, din 
totalul de 11, domnul consilier Ioan Covaliu fiind absent motivat, şedinţa este 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. 105 din 24.05.2013, 
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.2581 din 24.05.2013.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2582 
din 24.05.2013. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul  consilier Alaci Gernot Curt  a fost propus şi desemnat cu unanimitate 
de voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Alaci Gernot Curt, 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.105 din 24 mai  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 30 aprilie  2013 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din 23 mai 2013 .  
          Prezintă: Lungu Marian, secretarul oraşului Solca 

2. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea posturilor de asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei oraşului Solca, pentru anul 2013.
    Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 

3. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” 



şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a 
„Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de 
noi membrii în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi 
completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava.  

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii aprilie 
2013. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei 

Apachiţei Elena din oraşul Solca, strada Avram Iancu, nr. 7A, înregistrată la Primăria 
oraşului Solca sub nr. 2502/23.05.2013. 

   Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
6.  Întrebări, interpelări. 

 Supusă la vot ordinea de zi 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 30 aprilie  2013 şi a 
Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din 23 mai 2013. 

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. 

Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia 
Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” şi împuternicirea reprezentantului 
Consiliului Local Solca în Adunarea Generală a „Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi 
Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membrii în AJAC Suceava şi 
pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv 
şi a Statutului AJAC Suceava.  

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
După diverse discuţii privind membrii înscrişi  în asociaţie şi calitatea acestora, 

discuţii înregistrate în format electronic, se supune la vot şi se votează cu unanimitate 
de voturi „pentru”. 

Se trece la punctul patru 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 aprilie 2013. 

Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre. 
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi Consiliului 

Local avizează favorabil proiectul de hotărâre. 



Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi întreabă de ce nu mai apare 
personalul auxiliar. 

Domnul secretar informează plenul, precum a comunicat liceului prevederile 
legale, că s-au interesat şi ei la inspectorat şi au constatat că nu beneficiază şi nu s-au 
mai trecut.   

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi 
„pentru”. 

Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi:  Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei Apachiţei Elena din oraşul Solca, strada 
Avram Iancu, nr. 7A, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2502/23.05.2013. 

Domnul primar prezintă cererea doamnei Apachiţei Elena, prin care solicită 
cantitatea de 20 mc lemn construcţii, pentru reconstruirea şurii care a ars în incendiul 
din 18.05.2013. 

Totodată, informează plenul precum a luat legătura cu Ocolul Silvic 
„Bucovina” Câmpulung Moldovenesc care va veni cât de curând să marcheze şi de 
cum va fi marcat, va convoca plenul într-o şedinţă extraordinară pentru adoptarea 
unei hotărâri în acest sens.  

Domnul consilier Gheorghe Bahan  spune că trebuia acum de aprobat printr-o  
hotărâre a consiliului local. 

 Domnul secretar spune că n-a fost posibil acum, motivat de faptul că nu există 
un act de punere în valoare. 

Supusă la vot solicitarea doamnei Apachiţei Elena, primeşte acord de principiu 
din partea plenului cu unanimitate de voturi.    
            Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Alaci Gernot Curt, 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, 
           Alaci Gernot Curt                                                 Marian Lungu 


