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Proces verbal, 

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

 din data de 31 ianuarie  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, d-nul consilier Ştefan Filimon Covaliu fiind absent, 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. 15 din 25.01.2013, 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.408 din 25.01.2013.           
 D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.409 din 
25.01.2013. 
 Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de şedinţă 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 
 Domnul  consilier Ioan Covaliu  a fost propus şi desemnat cu unanimitate de 
voturi să conducă lucrările şedinţei. 
 D-nul consilier, Ioan Covaliu, 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.15  din 31 ianuarie  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 28 decembrie 2012 şi  a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 14 ianuarie  
2013. 
           Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic  „Tomşa Vodă” Solca, aferente lunii 
decembrie  2012. 

   Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 



3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2013, în oraşul Solca 

4. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei Ilie 
Eva, din oraşul Solca, strada Tomşa Vodă, nr. 56A, înregistrată la Primăria oraşului 
Solca sub nr. 276/21.01.2013  

Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca 
5.  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 28 decembrie 2012 şi  a 
Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al oraşului Solca din data de 14 ianuarie  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. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi se arată nemulţumit de Procesul 
verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 28 decembrie 2012, întrucât nu s-a menţionat faptul că el 
nu a fost de acord cu anexa întocmită şi a întrebat în ce bază s-a întocmit, şi că 
domnul consilier Gheorghe Bahan a solicitat întocmirea anchetelor sociale pentru 
fiecare persoană. 
 Nefiind alte obiecţii referitoare la procesele verbale întocmite, se supun la vot 
şi se aprobă cu unanimitate de voturi “pentru”, cu amendamentul ca în Procesul 
verbal  încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
oraşului Solca din data de 28 decembrie 2012, să se menţioneze cele relatate de către 
domnul  consilier Gheorghe Ghinghiloschi. 

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 decembrie  2012. 
  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 Curt Alaci consideră că ar fi bine să se pună în funcţiune 
microbuzul, că ar trebui de luat legătura cu doamna directoare, de întocmit un grafic 
cu o oră stabilită când să plece din Suceava, Radăuţi şi retur.  
 Mai spune că suma solicitată pentru decontarea navetei nu este o sumă mare, 
dar s-ar crea un loc de muncă. 
 Domnul primar roagă să se ridice această problemă în Consiliul de 
administraţie al Liceului. 
 Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi 
„pentru”. 
 Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în oraşul Solca. 



 Domnul primar prezintă raportul şi proiectul de hotărâre. 
 Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei avizează 
favorabil proiectul de hotărâre. 
 Comisia de specialitate din cadrul Consdiliului local acordă aviz nefavorabil 
proiectului de hotărâre, votând cu 4 voturi “împotrivă” şi un vot “pentru”. 
 Domnul primar luând cuvântul spune că este o situaţie neplăcută, dar având în 
vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/23.01.2013 şi datorită faptului că la 
sfârşitul anului s-au raportat arierate în sumă de 7000 lei,  a avut obligaţia conform 
legii  de a iniţia acest proiect de hotărâre. 
 Domnul consilier Covaliu Ioan afirmă precum Consiliul local peste Guvern nu 
poate trece, dar nici Guvernul peste Consiliul local. 
 Domnul consilier Alaci Curt întreabă ce se întâmplă dacă Consiliul local nu 
este de acord. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că vor bloca conturile şi-i vor 
determina să aprobe. 
 Domnul secretar citeşte textul Ordonanţei  Guvernului nr. 8/2013. 
 Domnul consilier Vasile Zabre spune că impozitele le majorează cu 16% , dar 
de ce nu au majorat pensiile. 
 Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că pentru 7000 de lei care nu s-au 
plătit anul trecut, plăteşte acum toată Solca, un lucru dureros, întrucât el ştie ce s-a 
vândut, ce s-a făcut şi trebuia să se achite. 
 Domnul primar spune că nu a avut posibilitatea achitării, iar arieratele ar fi fost 
mult mai mari, dacă facturau toţi colaboratorii. 

Domnul viceprimar Gheorghe Coturbaş spune că anul 2013 va fi un an mai 
greu ca 2012, că majoritatea se ocupă cu agricultura şi vor plăti diverse taxe, şi nu 
crede că gradul de colectare va fi mai bun dacă contribuabilii vor avea de plătit mai 
multe taxe şi mai mari. 

Domnul primar spune că ştie acest lucru şi îşi dă seama că nu e bine  după 
gradul de încasare din ultimii ani, dar legea e lege şi trebuie respectată. 

Domnul consilier Vasile Zabre spune că în decembrie au lăsat la atitudinea 
autorităţilor locale, iar acum vin cu legea prin care practic te obligă, ceea ce nu este 
corect.   

Supus la vot, proiectul de hotărâre este respins, votându-se cu un vot “pentru” 
al doamnei consilier Maria Apetroaiei, şase “abţineri” ale domnilor consilieri: Bahan 
Gheorghe, Ghinghiloschi Gheorghe, Covaliu Ioan, Repciuc Elena-Paulina, Alaci 
Gernot Curt.     
 Doamna consilier Maria Apetroaiei justifică  că a votat “pentru” nu pentru  că 
doreşte  majorarea impozitelor, ci pentru faptul că este o Ordonanţă a  Guvernului ce 
trebuie respectată.  
 Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea spre 
dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei Ilie Eva, din oraşul Solca, strada Tomşa 
Vodă, nr. 56A, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 276/21.01.2013. 
 Domnul primar prezintă cererea doamnei Ilie Eva prin care solicită cumpărarea 
unei suprafeţe de teren lângă casă. 
 Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că el a votat favorabil la 
comisie în neştiinţă de cauză şi întreabă dacă nu sunt probleme cu vecinii. 



 Domnul secretar spune că nu sunt probleme şi că terenul solicitat este deţinut 
în chirie. 
 Supusă la vot solicitarea doamnei Ilie Eva primeşte acord de principiu din 
partea plenului cu unanimitate de voturi. 
 Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări. 
 Domnul secretar reaminteşte domnilor consilieri că, potrivit legii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare au obligaţia de a prezenta rapoartele de 
activitate individuale şi pe comisii.  
            Ordinea de zi fiind epuizată, domnul  consilier Ioan Covaliu, 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, 
            Ioan Covaliu                                                         Marian Lungu 


