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 martie 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
Petru Colţuneac, 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. 64 din 25 martie
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.1715 din 25.03.2016.
D-nii consilieri au fost invitaţi la şedinţă cu Invitaţia înregistrată sub nr.1716
din 25.03.2016.
Conform HCL Solca nr. 12/29.02.2016 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă a Consiliului local al oraşului Solca, judeţul Suceava, domnul Octavian
Vasile Zabre a fost propus şi desemnat cu unanimitate de voturi să conducă
lucrările şedinţei.
D-nul consilier, Octavian Vasile Zabre 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.64 din 25 martie 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 extraordinare a Consiliului Local al
oraşului Solca din data de 23 martie 2016.
Prezintă: Marian Lungu, secretarul oraşului Solca

2. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi
modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul
2015.
Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
3. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Gernot Curt Alaci, consilier local
4. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Maria Apetroaiei, consilier local
5. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Gheorghe Bahan, consilier local
6. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Maria Magdalena Ciobaniuc, consilier local
7. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Gheorghe Coturbaş, consilier local
8. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Ioan Covaliu, consilier local
9. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Ştefan Covaliu Filimon, consilier local
10. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Ioan Filimon, consilier local
11. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Gheorghe Ghinghiloschi, consilier local
12. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Elena Paulina Repciuc, consilier local
13. Raport privind activitatea desfăşurată în calitate de consilier local în anul
2015.
Prezintă: Octavian Vasile Zabre, consilier local
14. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap, pe semestrul II al anului 2015.
Prezintă: Ana Albu, consilier cu probleme de asistenţă socială în cadrul Primăriei
oraşului Solca
15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului
Local al oraşului Solca, judeţul Suceava, pentru luna aprilie 2016.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul
oraşului Solca, pentru anul 2016.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi
acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Solca
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
18. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor
de stimulent educaţional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
19. Proiect de hotărâre privind aderarea oraşului Solca la Asociaţia Grup de
Acţiune Locală Suceviţa-Putna.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
20. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
21. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr. 31/30.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
22. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul privat al oraşului Solca, judeţul Suceava.
Iniţiator: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
23. Prezentarea şi supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului
Valaşciuc Gheorghe din oraşul Solca, judeţul Suceava, str. Cloşca, nr. 9,
înregistrată la Primăria oraşului Solca sub nr. 1376/09.03.2016.
Prezintă: Valeruţ Ţăranu Hofnăr, primarul oraşului Solca
24. Întrebări, interpelări.
Supusă la vot, ordinea de zi 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 extraordinare a Consiliului Local al oraşului Solca din data de 23 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: Raport privind starea
economică, socială şi de mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire
a Hotărârilor Consiliului Local Solca, pentru anul 2015.

Domnul primar prezintă Raportul privind starea economică, socială şi de
mediu a oraşului Solca şi modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului
Local Solca, pentru anul 2015.
Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat domnul Octavian Vasile
Zabre preşedinte de şedinţă mulţumeşte domnului primar pentru prezentare şi
propune trecerea la punctele 3 – 13 înscrise pe ordinea de zi, întrebând dacă
doreşte cineva să prezinte raportul privind activitatea desfăşurată în calitate de
consilier local în anul 2015.
Domnul consilier Alaci Gernot Curt, spune că fiecare îşi cunoaşte activitatea
şi propune discutarea următorului punct înscris pe ordinea de zi.
Propunerea domnului consilier Alaci Gernot Curt fiind aprobată de plenul
consiliului local, se prezintă punctul paisprezece înscris pe ordinea de zi: Raport
privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, pe semestrul II
al anului 2015.
Domnul secretar prezintă Raportul privind activitatea asistenţilor personali
ai persoanelor cu handicap, pe semestrul II al anului 2015.
Nefiind obiecţii pe marginea materialului prezentat, se trece la punctul
cincisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Solca, judeţul Suceava,
pentru luna aprilie 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 domnul consilier
Alaci Gernot Curt să fie preşedinte la şedinţele din luna aprilie 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 Alaci Gernot
Curt să fie preşedinte la şedinţele din luna aprilie a.c. este votat cu unanimitate de
voturi “pentru”.
Se trece la punctul şaisprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul oraşului 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.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul şaptesprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi acordarea unor forme de
sprijin financiar de la bugetul local al oraşului Solca pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

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.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că acum se vede câte documente
trebuie pentru a da bani bisericii, întrebând ce s-a întâmplat cu banii daţi anul
trecut la biserica Solca, că la Biserica catolică se vede ceva, arată extraordinar.
Domnul primar spune că nu s-a dat nici un ban, că s-au retras.
Domnul consilier Gheorghe Bahan îl acuză pe domnul primar că minte de
dimineaţă până seara, aşa cum s-a pus asfalt şi pe strada unde nu sunt case, că el
ştie că s-au aprobat bani pentru biserică.
Domnul primar spune că se poate verifica, întrebându-l totodată pe domnul
consilier Gheorghe Bahan dacă deja începe campania electorală.
Domnul consilier Gheorghe Bahan spune că va verifica, însă nu aşa cum se
crede, ci prin persoane abilitate.
Nefiind alte discuţii, se supune la vot Proiectul de hotărâre iniţiat, şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul optsprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional acordat
sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă.
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 unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul nouăsprezece înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind aderarea oraşului Solca la Asociaţia Grup de Acţiune Locală SuceviţaPutna.
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 Gheorghe Ghinghiloschi întreabă ce se întâmplă, că din
câte ştie sunt membrii în GAL din 2012.
Domnul primar spune că în cadrul asociaţiei oraşele nu au putut accesa
fonduri, şi conform Regulamentului UE pentru fiecare UAT inclus în teritoriul
eligibil GAL trebuie să existe o Hotărâre a Consiliului Local în care să fie
menţionată denumirea parteneriatului din care UAT-ul face parte şi în mod expres
faptul că UAT-ul nu va adera la alt parteneriat ce va implementa o strategie de
dezvoltare locală cu finanţare din PNDR 2014 – 2020.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi se votează cu unanimitate de voturi
„pentru”.
Se trece la punctul douăzeci înscris pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al

oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 31/30.08.1999,
cu modificările şi completările ulterioare.
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”.
Domnul Colţuneac Petru din oraşul Solca, spune că are şi el o cerere, că a
dat o grămadă de bani pentru un teren şi nu este pus în posesie. Îl acuză pe domnul
secretar pentru nerezolvarea problemei sale, motivat de faptul că el este persoana
publică cu legea, şi totodată îl ameninţă să aibă grijă, că în interior este persoană
publică, însă afară nu şi… părăseşte sala.
Se trece la punctul douăzeci şi unu înscris pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
public al oraşului Solca, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.
31/30.08.1999, 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 discuţii pe marginea materialelor prezentate, se supune la vot şi se
votează cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul douăzeci şi doi înscris pe ordinea de zi: Proiect de
hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
privat al oraşului Solca, judeţul Suceava.
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 unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul douăzeci şi trei înscris pe ordinea de zi: Prezentarea şi
supunerea spre dezbatere şi soluţionare a cererii domnului Valaşciuc Gheorghe din
oraşul Solca, judeţul Suceava, str. Cloşca, nr. 9, înregistrată la Primăria oraşului
Solca sub nr. 1376/09.03.2016.
Domnul primar prezintă cererea domnului Valaşciuc Gheorghe, prin care
solicită cumpărarea unei suprafeţe de teren situat în oraşul Solca, strada E.I.
Torouţiu.
Supusă la vot solicitarea domnului Valaşciuc Gheorghe, primeşte acord de
principiu cu unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi: Întrebări, interpelări.
Domnul consilier Octavian Vasile Zabre întreabă ce s-a întâmplat cu
proiectul de la şcoală.
Domnul primar spune că proiectul a fost finalizat, s-a predat liceului şi se
aşteaptă lansarea de proiecte.

Domnul consilier Octavian Vasile Zabre spune că CAR Fălticeni doreşte să
închirieze spaţiul de la Primăria veche, unde a funcţionat cabinetul medical.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că trebuie reparată
porţiunea la Maximiuc Alexandru cu pavele.
Domnul primar spune că se va repara, însă roagă plenul să nu mai aştepte
până la sfârşitul lunii când se vine la şedinţe, să sune imediat şi să anunţe când
constată nereguli.
Domnul consilier Gheorghe Ghinghiloschi spune că ar trebui de pus o
oglindă în intersecţie, deoarece nu prea este vizibilitate.
Domnul primar spune că va face o adresă la Drumuri Naţionale în acest
sens.
Domnul viceprimar spune că ar trebui de gândit la alte priorităţi pentru oraş,
nu la oglinzi.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul consilier Octavian Vasile Zabre,
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,
Octavian Vasile ZABRE

SECRETAR,
Marian LUNGU

