ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 25 aprilie 2016
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, doamna consilier Maria Magdalena Ciobaniuc fiind absentă 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, cetăţean
din oraşul Solca, domnul 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. 84 din 19 aprilie
2016, 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.2231 din 19.04.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2248
din 19.04.2016.
Conform HCL Solca nr. 18/31.03.2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie
2016, domnul Alaci Gernot Curt a fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi
să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Alaci Gernot Curte 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 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.84 din 19 aprilie 2016, 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 martie 2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai 2016.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
local pe anul 2015.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca,
pentru anul 2016.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, oraş
Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
6. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită
suplimentarea acesteia cu: Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a
Adresei din partea CAR Învăţământ Fălticeni, nr. 1256/18.04.2016, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 2288/20.04.2016.
Supusă la vot, ordinea de zi cu modificarea adusă este votată 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 martie 2016.
D-nul secretar, luând cuvântul propune supunerea la vot, spre aprobare, a
procesului verbal, întrucât materialul a fost pus la dispoziţie în şedinţa de comisie,
şi cu siguranţă acesta a fost însuşit, întrebând totodată dacă sunt modificări,
completări.
Nefiind discuţii referitoare la procesul verbal întocmit, se supune la vot şi se
aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul
Suceava, pentru luna mai 2016.
Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi
urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune pe doamna consilier
Apetroaiei Maria să fie preşedinte la şedinţele din luna mai a.c.
Supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului ca doamna consilier Apetroaiei
Maria să fie preşedinte la şedinţele din luna mai a.c. este votat cu unanimitate de
voturi “pentru”.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2015.

Domnul primar prezintă raportul, expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre.
Rapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei şi
consiliului local avizează favorabil proiectul.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, 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
rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016.
Domnul primar prezintă raportul, expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre.
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi
Consiliului local avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul primar informează plenul precum urmare demersurilor efectuate la
minister si AOR nu s-a primit nici un răspuns şi în ultimă instanţă a apelat la
Consiliul Judeţean, şi drept urmare domnul preşedinte s-a deplasat la faţa, a fost
încântat de felul cum arată căminul, iar în şedinţa extraordinară de astăzi, ora 14.00
s-a aprobat 166 000 lei, iar în altă şedinţă a Consiliului Judeţean se va aproba şi
necesarul pentru luna aprilie. De asemenea mai spune că urmare discuţiilor purtate
s-a vehiculat şi posibilitatea luării în subordinea Consiliului Judeţean Suceava.
Domnul consilier Vasile Zabre, se arată nemulţumit de doamna contabil
Repciuc, întrucât din câte se zvoneşte aceasta ar lucra şi la privat, la Suceviţa,
intenţionând să ia din personal.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi întreabă dacă într-adevăr sunt
probleme la cămin deoarece a înţeles că a fost contactat doctorul de presă, iar
acesta a negat, spunând că nu este nici o problemă la cămin.
Domnul primar spune că se ştie foarte bine că din noiembrie 2015 nu s-a mai
primit subvenţie şi că sunt probleme, şi nu a făcut toate aceste demersuri de dragul
de a le face.
Domnul consilier Vasile Zabre spune că ar trebui de verificat dacă doamna
Repciuc este în conflict de interese, întrucât aceasta ar fi şi afirmat că nu o
interesează de situaţia căminului, că pleacă la privat.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că, din câte ştie la cămin nu s-au
luat salariile pe luna martie, iar domnul primar a spus că nu au primit finanţare din
noiembrie, dar totuşi bani s-au dat, întrebând ce control este asupra activităţii la
cămin, că şefa contabil este consilier pe lista primarului fiind incompatibilă,
acuzându-l pe domnul primar că umblă cu şmecherii pentru a-şi atinge scopul.
Domnul primar spune că sunt instituţii care vizează şi supervizează, iar în
cazul în care va fi un conflict de interese se vor lua măsuri.
Domnul secretar informează plenul că după validarea Consiliului local,
consilierul local are posibilitatea să opteze pentru una din funcţii, în cazul în care
se află în conflict de interese.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre iniţiat şi se
votează cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, oraş Solca.
La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă expunerea de
motive şi proiectul de hotărâre.
Rapoartele compartimentelor 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 discutarea punctului suplimentar aprobat pe ordinea de zi:
Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a Adresei din partea CAR
Învăţământ Fălticeni, nr. 1256/18.04.2016, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 2288/20.04.2016.
Domnul primar prezintă adresa din partea CAR Învăţământ Fălticeni, prin
care solicită concesionarea, închirierea sau vânzarea unui spaţiu din clădirea fostei
primării, în vederea funcţionării sediului CAR Fălticeni – Agenţia Solca.
Domnul consilier, preşedinte de şedinţă supune la vot solicitarea CAR
Învăţământ Fălticeni, cu propunerea de închiriere a spaţiului, propunere aprobată
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.
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