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P R O C E S – V E R B A L 
 

 

 
încheiat azi, 26.09.2016, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 
 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 221 din  20.09.2016 a fost convocat Consiliul Local 

al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 26.09.2016 , ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 15 consilieri . 

 La sedinta participă domnul   inspector Guţă Mircea si domnul jurist Costan Alexandru. 

 Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent, preia conducerea lucrarilor sedintei si arata ca 

fiind prezenti 15 consilieri  in functie convocati, sedinta este legal constituita si poate sa-si desfasoare lucrarile.  

 Domnul consilier Grigoras Vasile informeaza ca in aceasta sedinta va trebui ales un nou presedinte de sedinta si  

cere domnului primar prezentarea proiectului ordinii de zi. 

 Domnul primar prezinta ordinea de zi precizand ca a aparut un punct nou pe ordinea de zi, referitor la avizarea 

activitatilor de vanatoare pe teritoriul comunei Fratautii Noi, acest punct nu a putut fi prins in invitatiile pentru sedinta 

ale consilierilor pentru ca nu a primit in timp util adresa de la Asociatia Vanatorilor si Pescarilor “Lupul” Horodnic. 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei.  

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 0 . 

 Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut de art. 43 alin.(1) Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ordinea de zi a sedintei este urmatoarea: 

 

 

1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedinței ordinare de 

lucru a Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 

22.08.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru 

ședințele din lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2016-  

Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, 

autoritate deliberativă a administrației publice locale, în comisia de 

concurs pentru ocuparea funcțiilor de director, respectiv director 

adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv Școala 

Gimnazială ”Iraclie Porumescu” Frătăuții Noi, județul Suceava  -  

Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau 

de lucrări de interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor social 

vor efectua orele de muncă prevăzute de Legea nr. 

416/2001;Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 
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5. Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii nr. 36/ 22.09.2015 

privind vânzarea unor parcele de teren aflate în proprietatea privată 

a comunei Fratautii Noi, județul Suceava și a  Hotarârii  nr.  21 din 6 

aprilie 2016 referitoare la modificarea   Hotărârii nr.  36 /22.09.2015 

privind vânzarea unor parcele de teren aflate în proprietatea privată 

a comunei Fratautii Noi, județul Suceava Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Ștreangă; 

6. Proiect de hotarare  privind revocarea punctului 11 al capitolului 

VIII Taxe speciale - prin care s-au stabilit taxe pentru terenul din 

islazul comunal închiriat crescătorilor de animale -  din Hotararea 

nr. 39 din 28.10.2015-  Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

7. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotărârii nr. 7 din 

18.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, compusă din 

valoarea serviciilor/lucrărilor executate, decontate sau nedecontate 

până la 31.12.2015 și valoarea de rest executat în sensul înscrierii 

indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții ”Înființare sistem de canalizare și stației de epurare  în 

comuna Frătăuții Noi” , și modificarea si completarea Hotararii nr. 

14 din 17.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, asigurarea finantarii de la bugetul local si contractarea 

serviciilor si a lucrarilor aferente investitiei „Modernizare 4 

tronsoane drum comunal cu lungimea totala de 2.970 ml” conform 

Studiilor de fezabilitate  „Modernizare drum comunal Capreni” si 

„Modernizare drumuri comunale in comuna Fratautii noi judetul 

Suceava”- Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

8. Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii nr. 22/ 06 aprilie 

2016 privind aprobarea  sumelor la hectar potrivit Amenajamentului 

pastoral - Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

9. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Frătăuții Noi, județul 

Suceava la Asociația Comunelor  din România  - Iniţiator-Primar-

Gheorghe Ștreangă; 

10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei 

Fratautii Noi pe luna septembrie 2016 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Ștreangă; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanatorilor organizate pentru 

combaterea animalelor de prada de catre Asociatia Vanatorilor si 

Pescarilor “Lupul” Horodnic, in zona frontierei de stat  de pe raza 

comunei Frătăuţii Noi ; initiator primar Gheorghe Streanga. 

Probleme curente. 

 

 

 Secretarul comunei, informeaza consiliul despre cvorumul necesar adoptarii proiectelor inscrise pe ordinea de 

zi, conform art.45 al Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

 

 

Se trece  la primul punct al ordinii de zi : 

  

   Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedinței ordinare de lucru a Consiliului local al 

comunei Fratautii Noi din data de 22.08.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 
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 Presedintele sedintei intreaba daca toti consilierii au luat la cunostinta de procesul verbal al sedintei din august 

si daca au obiectii.   

 Nefiind obiectii preşedintele sedintei, propune votarea procesului-verbal in forma prezentata. 

 

 Din totalul de 15consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 0 . 

         Având in vedere rezultatul votului, procesul-verbal din şedinţa anterioară, a fost aprobat in forma prezentata. 

  

  

Se trece  la al doilea punct al ordinii de zi : 

 

   Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Frătăuții 

Noi, județul Suceava pentru ședințele din lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2016-  Iniţiator-Primar-

Gheorghe Ștreangă; 

 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba de ce trebuie sa fie votat presedintele pentru 3 luni. 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre iar in expunere arata ca legea prevede ca 

presedintele de sedinta sa fie ales pe o perioada de 3 luni, Primaria Fratautii Noi fiind atentionata de doua ori , de catre 

Prefectura Suceava- serviciul Control legalitate, in acest sens. 

 Domnii consilieri Rusu Mihai, Luchian Vasile si Moisiuc Vera il  propun ca presedinte  de sedinta pe domnul 

consilier Olari George.  

  

 Nemaifiind alte propuneri la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut -  1, domnul consilier 

Olari George devenind presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni prin Hotararea nr. 38. 

 

 

 Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi : 

 

   Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, 

județul Suceava, autoritate deliberativă a administrației publice locale, în comisia de concurs pentru 

ocuparea funcțiilor de director, respectiv director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, 

respectiv Școala Gimnazială ”Iraclie Porumescu” Frătăuții Noi, județul Suceava  -  Iniţiator-Primar-

Gheorghe Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul motivand necesitatea introducerii acestui proiect prin 

adresa primita de la Ministerul Invatamantului, prin care se solicita desemnarea unui reprezentant din cadrul 

Consiliului local Fratautii Noi care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director al scolii 

gimnaziale Iraclie Porumbescu, din comuna Fratautii Noi, concurs care se face la fiecare 4 ani. 

 Domnul consilier Olari Vasile roaga sa i se dea cuvantul pentru a face precizarile de rigoare referitoare la 

conditiile , locul desfasurarii si persoanelor care vor trebui sa faca parte din comisia pentru concurs precizand ca 

persoana care va fi desemnata din cadrul consiliului local va trebui sa aiba studii superioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Olari Vasile , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Domnul preşedinte de şedinţă solicita propuneri din partea consilierilor. 

 Domnul consilier Luchian Vasile il Propune pe domnul Galan Constantin. 

  Domnul consilierFador Vasile o propune pe doamna Moisiuc Vera. 

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

 Pentru domnul consilie Galan Constantin au votat pentru -7, împotrivă - 0, s-au abţinut -  8 iar pentru doamna 

consilier Moisiuc Vera au votat pentru -6 împotrivă - 0, s-au abţinut -  9. 

 

 Cu 7 voturi pentru, fata de 6 ale doamnei Moisiuc Vera , domnul Galan Constantin a fost propus din 

partea  Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, autoritate deliberativă a administrației 

publice locale, ca reprezentant  în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director, respectiv director 
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adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv Școala Gimnazială ”Iraclie Porumescu” Frătăuții 

Noi, județul Suceava; 
 

  Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -14 împotrivă - 0, s-au abţinut -  1, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 39. 

  

Se trece  la al patrulea  punct al ordinii de zi : 

 

   Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local pe baza 

căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001;Iniţiator-

Primar-Gheorghe Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca  sunt 71 de persoane in 

evidentele primariei cu drept de munca, dar  calculul orelor de munca presupune luarea mai multor factori in calcul, 

printre care: numarul de copii, varsta, veniturile pe care le au, etc. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Olari Vasile , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 40. 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

 

   Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii nr. 36/ 22.09.2015 privind vânzarea unor parcele de 

teren aflate în proprietatea privată a comunei Fratautii Noi, județul Suceava și a  Hotarârii  nr.  21 din 6 

aprilie 2016 referitoare la modificarea   Hotărârii nr.  36 /22.09.2015 privind vânzarea unor parcele de 

teren aflate în proprietatea privată a comunei Fratautii Noi, județul Suceava Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca este vorba de parcele de 

pamant care s-au blocat cu legea 165, cu privire la finalizarea retrocedarilor de terenuri. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba de ce numai in comuna noastra s-a sistat vanzarea de parcele de teren. 

 Domnul primar ii raspunde ca mai sunt comune cu probleme si pentru ca hotararea 36/2015 nu si-a facut efectul 

s-a cerut de la prefectura revocarea ei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, proiectul devenind 

astfel Hotararea nr. 41. 

  

Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi : 

 

   Proiect de hotarare  privind revocarea punctului 11 al capitolului VIII Taxe speciale - prin care s-au 

stabilit taxe pentru terenul din islazul comunal închiriat crescătorilor de animale -  din Hotararea nr. 39 

din 28.10.2015-  Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca nu s-au corelat criteriile 

de stabilire ale acelor taxe de inchiriere a islazului comunal cu ce prevedea Amenajamentul pastoral . 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin, preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 
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  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 1, s-au abţinut -  2, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 42. 

  

 

Se trece  la al saptelea  punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind modificarea  Hotărârii nr. 7 din 18.02.2016 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției, compusă din valoarea 

serviciilor/lucrărilor executate, decontate sau nedecontate până la 31.12.2015 și valoarea de rest executat în 

sensul înscrierii indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem 

de canalizare și stației de epurare  în comuna Frătăuții Noi” , in sensul inscrierii indicatorilor tehnico-

economici actualizati pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de canalizare și stației de epurare  

în comuna Frătăuții Noi  , și modificarea si completarea   Hotararii nr. 14 din 17.03.2016 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, asigurarea finantarii de la bugetul local si contractarea 

serviciilor si a lucrarilor aferente investitiei „Modernizare 4 tronsoane drum comunal cu lungimea totala de 

2.970 ml” conform Studiilor de fezabilitate  „Modernizare drum comunal Capreni” si „Modernizare drumuri 

comunale in comuna Fratautii noi judetul Suceava”- Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

 

      Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive precizand faptul ca la inceputul 

anului 2016 TVA-ul a fost redus de la 26% la 20% , din aceasta cauza au aparut necorelari in privinta actualizarii 

indicatorilor tehnico-economici pentru licitatiile lucrarilor incepute in anul 2015 ale caror lucrari s-au desfasurat si in 

anul 2016. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin, preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, proiectul devenind 

astfel Hotararea nr. 43. 

 

   Se trece  la al optulea punct al ordinii de zi : 
 

   Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii nr. 22/ 06 aprilie 2016 privind aprobarea  sumelor la 

hectar potrivit Amenajamentului pastoral - Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

 

Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca este vorba despre 

diferenta aparuta intre amenajamentul pastoral si hotararea 39/2015. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -11, împotrivă - 2, s-au abţinut -  2, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 44. 
 

   Se trece  la al noualea punct al ordinii de zi : 
 

   Proiect de hotarare privind aderarea comunei Frătăuții Noi, județul Suceava la Asociația Comunelor  din 

România  - Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

 

Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive precizand faptul ca a fost  primita 

de la Consiliul Judetean Suceava propunerea de aderare a comunei noastre la  Asociația Comunelor  din România. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin, preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 
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  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 45. 
 

   Se trece  la al zecelea punct al ordinii de zi : 
 

   Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Fratautii Noi pe luna septembrie 2016 ; 
Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

 

Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca este vorba despre 

relocarea unor fonduri pentru repararea motorului la buldoexcavator , reparatii care nu au fost prevazute nestiindu-se 

ca motorul respectiv se va strica la momentul ultimei rectificari bugetare si despre marirea sumelor necesare pentru 

asistentii sociali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin, preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 46. 
 

   Se trece  la al unsprezecelea punct al ordinii de zi : 

 

 Proiect de hotarare privind aprobarea vanatorilor organizate pentru combaterea animalelor de prada de 

catre Asociatia Vanatorilor si Pescarilor “Lupul” Horodnic, in zona frontierei de stat  de pe raza comunei 

Frătăuţii Noi ; initiator primar Gheorghe Streanga. 

 

 Domnul primar prezinta expunerea de motive si apoi ii da cuvantul domnului consilier Olari George care 

explica de ce este nevoie de  avizarea activitatilor de vanatoare pe teritoriul comunei Fratautii Noi , aratand temeiul 

legal prin care este nevoie de o aprobare a Consiliului local si de avizul Politiei de frontiera, dat fiind faptul ca 

localitatea noastra este o localitate de frontiera, precizand ca are adresa de la Asociatia vanatorilor si pescarilor, grupul 

Horodnic pe care o si citeste in plenul sedintei. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca este facut proiect si spune ca este nevoie si de avizul comisiei de 

specialitate pentru a se putea vota de catre consiliul local; 

 Domnul Olari George raspunde ca este si proiectul si avizul comisiei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 47. 

 

 Se trece  la al doisprezecelea punct al ordinii de zi : 

 

    Probleme curente; 

 

 

 Domnul primar Gheorghe Streanga ia cuvantul informand consiliul local ca s-au demarat procedurile de 

intocmire a unui studiu de fezabilitate , conform Ministerului Dezvoltarii, pentru a mai primi fonduri pentru 

modernizarea altor drumuri si le cere acordul, verbal, pentru a demara un studiu de fezabilitate pentru sapte tronsoane 

de drum comunal. 

 Consilierii isi exprima acordul spunand ca este bine sa fie modernizate cat mai multe drumuri in comuna. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata faptul ca fatada dispensarului comunal incepe din nou sa se deterioreze 

si ar fi bine de vazut daca nu e vre-o problema cu acoperisul inainte de a se deteriora mai mult cladirea. 

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca atunci cand vin angajatii E-On-ului sa reinnoiasca contractele de 

furnizare a energiei electrice sa vina si la Caminul cultural Costisa , nu numai la primaria din Fratautii Noi. 

 Domnul primar raspunde ca nu le poate el spune unde sa vina sa incheie contractele. 
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 Domnul consilier Olari Vasile propune sa se faca o adresa la politie sa se monteze pe partea carosabila a soselei 

ce trece prin fata scolii din centrul comunei ceva pentru a limita viteza masinilor , existand pericolul producerii unor 

accidente cu copiii ce vin la scoala. 

 Domnul primar spune ca se va face adresa la Drumurile judetene in acest sens. 

  Domnul consilier Capra Vasile intreaba daca nu s-ar putea curata santul de langa drumul ce urca in deal la 

Capreni, caci la fiecare ploaie mai mare apa nu se scurge si intra in curtile oamenilor din zona. 

 Domnul primar a raspuns ca va discuta cu proprietarii terenurilor unde se afla santul in cauza pentru a debloca 

situatia. 

 Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta mulţumeşte pentru participare şi declară închise 

lucrările şedinţei. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

  

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

Olari GEORGE 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 
 

 


