ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal,
Încheiat cu prilejul desfăşurării
şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Solca,
din data de 31 mai 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 Ciobaniuc Maria Magdalena fiind absentă, 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. 101 din 25 mai 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.2980 din 25.05.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.2981
din 25.05.2016.
Conform HCL Solca nr. 26/25.04.2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna mai
2016, doamna consilier Apetroaiei Maria a fost propusă şi desemnată cu
unanimitate de voturi să conducă lucrările şedinţei.
D-na consilier, Apetroaiei Maria 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.101 din 25 mai 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 25 aprilie 2016 şi a Procesului verbal încheiat cu prilejul
desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 27
mai 2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a
unui lot de teren în suprafaţă de 556 mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului
Solca, situat pe strada E.I. Torouţiu, oraşul Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a
unui lot de teren în suprafaţă de 840 mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului
Solca, situat pe strada Victoriei, oraşul Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a
unui lot de teren în suprafaţă de 330 mp, teren curţi-construcţii, proprietate privată
a oraşului Solca, situat pe strada Splaiul Independenţei, oraşul Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea consumului lunar de carburant, pentru
mijloacele de transport şi utilajele din dotarea Primăriei oraşului Solca.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
6. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei
Valaşciuc Oltiţa din oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Crişan, nr. 2A,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2891 din 20.05.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
7. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei
Repciuc Ana-Maria din oraşul Solca, judeţul Suceava, strada Tomşa Vodă, nr. 6,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 2935 din 24.05.2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca
8. Întrebări, interpelări.
Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul primar solicită
suplimentarea acesteia cu un punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
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 25 aprilie 2016 şi
a Procesului verbal încheiat cu prilejul desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului
Local al oraşului Solca din data de 27 mai 2016.
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 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
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 556

mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada E.I. Torouţiu,
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 de hotărâre.
Domnul consilier Octavian Vasile Zabre, se arată nemulţumit de diferenţa de
preţuri.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că terenul de la Solca nu se
compară cu terenul de la Frătăuţii Vechi şi că nu este corect ca unul să fie 7
milioane, unul 8 milioane şi unul 9 milioane.
Domnul secretar spune că evaluatorul are toate răspunsurile, însă, ca şi
criteriu terenul curţi-construcţii este mai scump.
Domnul consilier Gheorghe Bahan, acuză precum evaluatorul vine, vede
terenul, stă de vorbă cu primarul şi stabileşte preţul, aici fiind o răzbunare pentru
om că nu votează cu el.
Domnul primar spune că evaluatorul răspunde pentru ceea ce face.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot şi se votează cu nouă voturi „pentru” şi
un vot „împotrivă” al domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi.
Se trece la punctul trei înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 840
mp, teren arabil, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada Victoriei,
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 de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu nouă voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” al domnului consilier
Gheorghe Ghinghiloschi.
Se trece la punctul patru înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, a unui lot de teren în suprafaţă de 330
mp, teren curţi-construcţii, proprietate privată a oraşului Solca, situat pe strada
Splaiul Independenţei, 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 de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu nouă voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” al domnului consilier
Gheorghe Ghinghiloschi.
Se trece la punctul cinci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru
stabilirea consumului lunar de carburant, pentru mijloacele de transport şi utilajele
din dotarea Primăriei oraşului Solca.
La rugămintea domnului primar, domnul secretar prezintă raportul,
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Raportul comisiei Buget contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale
din cadrul Primăriei avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local,
avizează proiectul cu două voturi „pentru” şi două voturi „împotrivă”.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu şase voturi „pentru”, trei voturi „abţineri”, ale domnilor consilieri
Bahan Gheorghe, Covaliu Ioan şi Zabre Octavian Vasile şi un vot „împotrivă” al
domnului consilier Gheorghe Ghinghiloschi.
Se trece la punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al oraşului Solca, pentru anul 2016.
Domnul secretar 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 şase înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei Valaşciuc Oltiţa din oraşul Solca,
judeţul Suceava, strada Crişan, nr. 2A, înregistrată la Primăria oraşului Solca sub
nr. 2891 din 20.05.2016.
Domnul secretar prezintă cererea doamnei Valaşciuc Oltiţa, prin care solicită
cumpărarea suprafeţei de aproximativ 6 ari teren situat lângă casă, deţinut în chirie
de la Primăria oraşului Solca.
Supusă la vot solicitarea doamnei Valaşciuc Oltiţa, primeşte acord de
principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul şapte înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi supunerea
spre dezbatere şi soluţionare a cererii doamnei Repciuc Ana-Maria din oraşul
Solca, judeţul Suceava, strada Tomşa Vodă, nr. 6, înregistrată la Primăria oraşului
Solca sub nr. 2935 din 24.05.2016.
Domnul secretar prezintă cererea doamnei Repciuc Ana Maria, prin care
solicită cumpărarea terenului aferent locuinţei.
Supusă la vot solicitarea doamnei Repciuc Ana Maria, primeşte acord de
principiu din partea plenului cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna consilier Apetroaiei Maria, 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,
Apetroaiei Maria

SECRETAR,
Lungu Marian

