ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 28 ianuarie 2016

Pentru început, domnul 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 Gheorghe Bahan 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, 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. 27 din 22 ianuarie
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.471 din 22.01.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.472
din 22.01.2016.
Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de
şedinţă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi a fost propus şi desemnat cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Gheorghe Ghinghiloschi 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.27 din 22 ianuarie 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 30 decembrie 2015, a Procesului verbal încheiat cu prilejul
desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 5
ianuarie 2016 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de
îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 8 ianuarie 2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de
funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Solca şi a
unităţilor subordonate Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava,
aprobate prin HCL Solca nr. 42/31.07.2013, cu modificările şi completările
ulterioare.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate
a Planului Urbanistic General al oraşului Solca şi a Regulamentului Local de
Urbanism aferent acestuia.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes
local care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca,
pentru anul 2016.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr.
2/30.01.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
al oraşului Solca, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, a
unor imobile din intravilanul oraşului Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al oraşului Solca
în domeniul public al oraşului Solca, a unui număr de trei imobile, în suprafaţă
totală de 778 mp.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul
fundamentată de Ocolul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, pentru
aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior şi vânzare directă, care
se recoltează din fondul forestier, proprietate publică a oraşului Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei
cantităţi de masă lemnoasă din Pădurea orăşenească Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Solca,
pentru anul 2016.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
11. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Ţehanciuc Dimitrie din oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr.2,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 155/12.01.2016.
Prezintă: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
12. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Filip Gheorghe din oraşul Solca, strada Republicii, nr.36, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 377/20.01.2016.
Prezintă: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca

13. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Ţehanciuc Nicolae din oraşul Solca, strada Gheorghe Doja, nr.44, înregistrată la
Primăria oraşului Solca sub nr. 423/21.01.2016.
Prezintă: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
14. Întrebări, interpelări.
Înainte de a supune la vot ordinea de zi, domnul primar propune
suplimentarea acestea cu:
1. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a cererii domnului Florea
Gheorghe, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Animale Solca,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 546/27.01.2016.
2. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere a Adresei Instituţiei Prefectului –
Judeţul Suceava, nr. 770/30/2/21.01.2016, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 509/26.01.2016.
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 30 decembrie
2015, a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a
Consiliului Local al oraşului Solca din data de 5 ianuarie 2016 şi a Procesului
verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al
oraşului Solca din data de 8 ianuarie 2016.
D-nul consilier Gheorghe Ghinghiloschi, preşedinte de şedinţă, 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 doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Solca şi a unităţilor subordonate Consiliului
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, aprobate prin HCL Solca nr.
42/31.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare.
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.
Nefiind obiecţii pe marginea materialelor prezentate, 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
aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al
oraşului Solca şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
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 primar informează plenul precum PUG-ul oraşului se află în faza
finală, dar, având în vedere faptul că acesta este valabil până în luna martie ac. şi

nu se pot elibera Autorizaţii de construire, este necesar prelungirea valabilităţii
acestuia.
Nefiind obiecţii 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
aprobarea Planului anual de lucrări de interes local care vor fi efectuate de către
beneficiarii de ajutor social din oraşul Solca, pentru anul 2016.
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 Octavian Vasile Zabre întreabă câţi beneficiari de ajutor
social sunt.
Domnul viceprimar spune informează plenul că 43 de persoane beneficiază
de ajutor social, dar apte de muncă sunt 30.
Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi
se votează cu unanimitate de voturi “pentru”.
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
modificarea Anexei nr. 1 din HCL Solca nr. 2/30.01.2009 privind reorganizarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Solca, cu modificările şi
completările ulterioare.
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.
Nefiind obiecţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul şase înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
trecerea în domeniul privat al oraşului Solca, a unor imobile din intravilanul
oraşului Solca.
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.
Nefiind obiecţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniul privat al oraşului Solca în domeniul public al oraşului Solca,
a unui număr de trei imobile, în suprafaţă totală de 778 mp.
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.
Nefiind obiecţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul opt înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea Metodologiei de calcul fundamentată de Ocolul Silvic „Bucovina”
Câmpulung Moldovenesc, pentru aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase
pe picior şi vânzare directă, care se recoltează din fondul forestier, proprietate
publică a oraşului Solca.

La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă Expunerea de
motive şi Proiectul de hotărâre şi totodată informează plenul precum Metodologia
a fost întocmită de către specialiştii Ocolului Silvic „Bucovina” Câmpulung
Moldovenesc, şi stă la baza stabilirii preţului privind vânzarea masei lemnoase.
Rapoartele Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei şi
Consiliului Local avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Nefiind obiecţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul nouă înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unei cantităţi de masă lemnoasă din
Pădurea orăşenească Solca.
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 secretar informează plenul de faptul că, potrivit regulamentului va
trebui de desemnat şi o comisie de preselecţie deoarece nu se acceptă ca cei
desemnaţi în comisia de licitaţie să fie şi în comisia de preselecţie.
Aşadar, domnul consilier Gheoghe Ghinghiloschi, preşedinte de şedinţă,
solicită desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local în comisia de
preselecţie.
Doamna consilier Elena Paulina Repciuc propune pe domnul consilier
Octavian Vasile Zabre.
Supusă la vot propunerea doamnei consilier Elena Paulina Repciuc, ca
domnul consilier Octavian Vasile Zabre să fie membru în comisia de preselecţie,
este votată cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul zece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016.
Domnul primar prezintă Raportul, Expunerea de motive şi Proiectul de
hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul unsprezece înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Ţehanciuc Dimitrie din
oraşul Solca, strada Splaiul Independenţei, nr.2, înregistrată la Primăria oraşului
Solca sub nr. 155/12.01.2016.
Domnul primar prezintă cererea domnului Ţehanciuc Dimitrie, prin care
solicită cumpărarea terenului pe care se află locuinţa şi anexele gospodăreşti, teren
deţinut în chirie de la Primăria oraşului Solca.
Supusă la vot solicitarea domnului Ţehanciuc Dimitrie, primeşte acord de
principiu din partea plenului, cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul doisprezece înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Filip Gheorghe din
oraşul Solca, strada Republicii, nr.36, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
377/20.01.2016.
Domnul primar prezintă cererea domnului Filip Gheorghe, prin care solicită
cumpărarea suprafeţei de 436 mp teren, pe care-l deţine în chirie.

Supusă la vot solicitarea domnului Filip Gheorghe, primeşte acord de
principiu din partea plenului, cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul treisprezece înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Ţehanciuc Nicolae din
oraşul Solca, strada Gheorghe Doja, nr.44, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 423/21.01.2016.
Domnul primar prezintă cererea domnului Ţahanciuc Nicolae, prin care
solicită cumpărarea terenului pe care se află locuinţa şi anexele gospodăreşti, teren
deţinut în chire de la Primăria oraşului Solca.
Supusă la vot solicitarea domnului Ţehanciuc Nicolae, primeşte acord de
principiu din partea plenului, cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere a cererii domnului Florea Gheorghe, preşedintele
Asociaţiei Crescătorilor de Animale Solca, înregistrată la Primăria oraşului Solca
sub nr. 546/27.01.2016.
Domnul secretar prezintă cererea domnului Florea Gheorghe, prin care
solicită rezilierea contractului de închiriere nr. 2133 din 30.04.2014 pentru
suprafaţa de 19 ha păşune, situată în blocul fizic 170, trupul de păşune nr. 1, Peste
Vale, motivat de faptul că pentru anul 2015 nu s-a primit subvenţie pe păşune, iar
Asociaţia nu dispune de fonduri pentru plata chiriei şi a impozitului aferent.
Consiliul local a luat act de cele solicitate, urmând ca, persoanele abilitate
din cadrul primăriei să vadă ce-i de făcut.
Se trece la al doilea punct suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Prezentarea
şi supunerea spre dezbatere a Adresei Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, nr.
770/30/2/21.01.2016, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
509/26.01.2016.
Domnul secretar prezintă adresa din partea Instituţiei Prefectului – Judeţul
Suceava prin care comunică avizul de legalitate pentru H.C.L. Solca nr. 1 şi 2/2016
şi învederează adoptarea unei hotărâri pentru stabilirea preşedintelui de şedinţă pe
o perioadă de cel mult 3 luni.
Încheie spunând că la următoarea şedinţă a Consiliului Local, se va iniţia un
Proiect de hotărâre pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă.
Nefiind alte discuţii şi ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier
Gheorghe Ghinghiloschi, 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,
Gheorghe Ghinghiloschi

SECRETAR,
Marian Lungu

