ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 29 februarie 2016

Pentru început, d-nul Marian Lungu, secretarul oraşului Solca, face apelul
nominal şi arată că la această şedinţă participă un număr de 11 consilieri locali din
totalul de 11, şedinţa fiind legal constituită.
La şedinţă participă de asemenea, d-nul Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul
oraşului Solca, d-nul Gheorghe Coturbaş, viceprimarul oraşului Solca, domnul
Cornel Hariton, 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. 43 din 22 februarie
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.1092 din 22.02.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1093
din 22.02.2016.
Acestea fiind spuse, se procedează apoi la desemnarea preşedintelui de
şedinţă conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local.
Doamna consilier Elena Paulina Repciuc a fost propusă şi desemnată cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-na consilier, Elena Paulina Repciuc 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.43 din 22 februarie 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 28 ianuarie 2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Solca nr. 1/05.01.2016
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în oraşul Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere
pe anul 2016 în Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a
contribuţiei de întreţinere datorată de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice
îngrijite în această instituţie.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu-Hofnăr, primarul oraşului Solca
5. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Hariton Corneliu din oraşul Solca, strada Republicii, nr.43, înregistrată la Primăria
oraşului Solca sub nr. 1036/19.02.2016.
Prezintă: 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: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
oraşului Solca, pentru anul 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 28 ianuarie 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.
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 domnul consilier
Octavian Vasile Zabre să fie preşedinte la şedinţele din luna martie 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 domnul consilier Octavian Vasile
Zabre să fie preşedinte la şedinţele din luna martie a.c. este votat cu unanimitate de
voturi “pentru”.

Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
modificarea HCL Solca nr. 1/05.01.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016, în oraşul Solca.
Domnul primar prezintă 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
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2016 în Căminul pentru
Persoane Vârstnice Solca şi a grilei de calcul a contribuţiei de întreţinere datorată
de susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în această instituţie.
Domnul primar prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.
Totodată, informează plenul, precum a făcut apel la AOR, alături de cele 18
cămine din ţară. Drept urmare, a fost invitat la minister şi împreună cu alţi primari
şi-au expus punctul de vedere. Doamna ministru le-a spus că bugetul este aprobat,
iar o altă rectificare ar fi tocmai la vară, însă le-a promis că din fondul de rezervă
va aloca bani, pentru a supravieţui până-n iunie. Iar din iunie se va discuta la nivel
de minister să se treacă la Consiliile Judeţene sau să rămână în subordinea
Consiliilor locale, dar să se aloce bani pentru funcţionare 60 – 70%. După o
săptămână de la această întâlnire se dă un proiect de hotărâre de guvern pentru o
finanţare de 30%, sumă insuficientă pentru buna desfăşurare a activităţii.
Încheie spunând că a făcut din nou demersuri şi speră ca în jurul datei de 20
să pară hotărârea favorabilă, cu finanţare de 60-70%.
Domnul consilier Gheorghe Bahan, consideră că fiecare primar ar trebui să-i
susţină financiar pe cei care nu au venituri, întrucât dacă ar sta în comunitate tot
trebuie să-i ajute.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot Proiectul de hotărâre iniţiat, şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul suplimentar aprobat 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.
Nefiind 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: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Hariton Corneliu din oraşul Solca,
strada Republicii, nr.43, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr.
1036/19.02.2016.
Domnul primar prezintă cererea domnului Cornel Hariton şi-l invită totodată
să prezinte mai explicit ceea ce doreşte.

Domnul Cornel Hariton spune că doreşte să informeze, mai ales pe
consilierii mai tineri precum deţine un dosar de la Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii şi începe să dea citire precum: Găină Grigore –
bunic, a fost arestat pentru trădare de patrie; Găină Valerian a fost condamnat la 7
ani ca trădător, Găină Ovidiu a fost condamnat în lipsă la muncă zilnică pe viaţă,
iar el, nepotul lui Găină Ovidiu a fost acuzat ca recalcitrant, că a adus injurii de
genul „jos comunismul”. Mai spune că pentru a primi nişte drepturi, mai exact
pentru fi pus în posesie a fost nevoit să facă protest în faţa Primăriei şi a
Prefecturii.
Roagă consiliul local să facă o echipă care să stabilească ce venituri au
locuitorii, că este o lege că trebuie să plăteşti mai întâi amenzile şi după impozitul,
iar amenzile sale trebuiau transformate în muncă în folosul comunităţii că şi aşa
plăteşte impozit prea mare spunând că nu are nici apă, nici canalizare.
Încheie solicitând analizarea şi rezolvarea situaţiei sale.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Elena Paulina Repciuc
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,
Elena Paulina REPCIUC

SECRETAR,
Marian LUNGU

