
 

  

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O NS I L I U L   L O C A L  
 

  

P R O C E S – V E R B A L 
  

încheiat azi, 20.12.2016, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 
  

  Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 327 din 

14.12.2016 a fost convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara 

pentru data de 20.12.2016 , 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, domnul jurist Costan 

Alexandru si domnul consilier Moisuc Cristi. 

 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 citeste proiectul ordinii de zi. 

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 Frătăuții Noi din data de 24.11.2016; 

Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru 

ședințele din lunile decembrie 2016 –ianuarie 2017 și februarie 2017; 

inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiilor Primarului nr. 

309/29.11.2016-privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții 

Noi pe luna Noiembrie 2016 și nr. 321/07.12.2016-privind rectificarea 

bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe luna Decembrie 2016; 

inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

4. Proiect de privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” 

Frătăuții Noi care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  Noiembrie  

2016; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a Statului de 

functii ale Primariei Fratautii Noi prin transformarea unei  funtii publice 



:din consilier clasa I grad profesional asistent în  consilier clasa I, grad 

profesional debutant ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe luna 

Decembrie, anul 2016; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 
7. Probleme curente. 

  

 Secretarul comunei, informeaza consiliul local 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.  

 

Dat fiind faptul ca este nevoie sa se aleaga un nou presedinte de sedinta se trece  la 

dezbaterea celui de al doilea punct al ordinii de zi : 

  

Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru ședințele din 

lunile decembrie 2016 –ianuarie 2017 și februarie 2017; inițiator –primar 

Gheorghe Ștreangă; 

  

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre invitând 

consilierii sa își aleaga un nou presedinte de ședință, pentru următoarele 3 luni. 

 Domnul consilier Luchian Vasile îl propune ca presedinte de sedinta pe domnul 

consilier Moisuc Mihai . 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca nu se poate reveni la alegerea lunara 

a presedintilor de sedinta. 

 Domnul primar îi răspunde ca este o circulara de la Instuția Prefectului în acest sens, 

pentru eficientizarea sedintelor, dar daca se doreste alegerea lunara a presedintilor de 

sedinta, se vor lua masuri in acest sens dupa aceste trei luni. 

 Domnul Fădor Vasile , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul 

comisiei. 

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

domnului consilier Luchian Vasile, pentru presedintele de sedinta pe urmatoarele 3 luni, 

- domnul consilier Moisuc Mihai. 

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

abţinut -  0, proiectul devenind astfel Hotararea nr. 57. 
   Domnul consilier Moisuc Mihai, presedintele de sedinta ales, citeste inca o data 

ordinea de zi a sedintei. 

  

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 Frătăuții Noi din data de 24.11.2016; 

Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

  

 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 15 consilieri 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 treilea punct al ordinii de zi : 

  

Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiilor Primarului nr. 

309/29.11.2016-privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe 

luna Noiembrie 2016 și nr. 321/07.12.2016-privind rectificarea bugetului local al 

comunei Frătăuții Noi pe luna Decembrie 2016; inițiator –primar Gheorghe 

Ștreangă; 

  

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

de hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare aratand ca a fost 

vorba de niste sume de bani venite pentru salariile profesorilor care au fost virate la 

bugetul local dupa sedinta din noiembrie si care trebuiau operate urgent. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai, arata, studiind influentele la bugetul local-care au 

fost date consilierilor ca materiale de sedinta, ca sumele sunt doar pentru scoala.  

 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. 58. 

  

Se trece  la al patrulea  punct al ordinii de zi : 

  

Proiect de privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi 

care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna  Noiembrie  2016; inițiator –

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. 

  Domnul consilier Luchian Vasile intreaba care este cuantumul  sumei pentru 

decontarea navetei profesorilor. 

 Domnul primar îi raspunde ca este de 1991 lei. 

 Domnul consilier Capră Vasile arata faptul ca acest proiect de hotarâre a fost și in 

lunile anterioare și toti consilierii știu despre ce este vorba. 

 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. 59. 

  

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

  



Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a Statului de 

functii ale Primariei Fratautii Noi prin transformarea unei  funtii publice :din 

consilier clasa I grad profesional asistent în  consilier clasa I, grad profesional 

debutant ; inițiator –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 

faptul ca doamna Hurjui Lenuta, angajata primariei pe postul in cauza s-a transferat la 

primaria municipiului Radauti, locul devenind vacant iar pentru a se putea inscrie la 

concursul de recrutare tineri fara vechime, este necesară transformarea acestui post.  

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Fădor 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. 60. 

  

 Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe luna Decembrie, 

anul 2016; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

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

hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe invită pe domnul contabil Guță Mircea sa prezinte 

consilierilor proiectul. 

 Domnul contabil Guță Mircea citeste raportul compartimentului de specialitate 

subliniind sumele care au intrat in bugetul local si adresele prin care a fost înștiințată 

primăria și arătând ca toate aceste sume se regasesc în anexa pe care au primit-o 

consilierii înainte de ședință, odata cu convocarea.  

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul 

comisiei.  

 Domnul consilier Moisuc Mihai arata ca din aceste sume se vor cumpara cadouri 

pentru copiii de la scoala si propune sa vina si consilierii cand se vor da cadourile ca sa 

imparta si ei cadouri. 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian spune ca ar trebui ca darurile sa fie impartite 

în mod tradițional, cu cineva costumat în Moș Crăciun fiind mai frumos si pentru copii. 

 Domnul consilier Luchian Vasile îi raspunde că este vorba doar de  prezența fizică a 

consilierilor. 

 Domnul  primar anunță consilierii ca din ziua urmatoare se începe cu gradinitele Sasca 

și Costișa. 

 Domnul consilier Luchian Vasile întreabă care este valoarea cadourilor. 

 Domnul primar îi raspunde ca valoarea este de 12- 13 lei, enumerând conținutul 

cadourilor. 

 Domnul consilier Luchian Vasile întreabă cum se vor da cadourile la gimnaziu. 

 Domnul consilier Olari Vasile îi raspunde că anul acesta nu va fi o serbare pe scoala 

unica, pentru ca a fost deja un festival al colinzilor cu cateva zile în urmă și el poate fi 

echivalat cu o serbare, astfel ca domnii diriginți au organizat serbari la nivel de clase 



incepand cu data de 21.12.2016, în funcție de orele lor și de cum au convenit cu părinții 

elevilor. 

 Domnul primar le spune consilierilor ca au fost informati de programul serbarilor 

scolare si îi invită sa participe. 

 Domnul consilier Fădor Vasile întreaba de ce nu sunt toate serbarile intr-o singura zi. 

 Domnul consilier Olari Vasile raspunde ca toate clasele au facut un program de 

serbare și daca se implicau toate clasele la o singura serbare ar fi durat programul 8-9 

ore fiind vorba de aproape 30 de clase. 

 Domnul consilier Fădor  Vasile spune ca se gandea la prezența consilierilor- 15 

conslieri într-o clasă fiind cam mult. 

 Domnul consilier Olari Vasile raspunde ca poate da programul detaliat al serbarilor 

tuturor consilierilor pentru a merge doar unde vor. 

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca era mai frumos cum se facea înainte 

serbarea, într-o singură zi. 

 Domnul consilier Olari Vasile raspunde ca e o problemă legată și de structura anului 

școlar, deoarece semestrul 1 al anului scolar nu se mai încheie înainte de sarbatorile de 

sfarsit de an, ca în urmă cu 4 ani ci in luna februarie și mai sunt teze de dat sau lucrari și 

nu se poate sa se piarda atâtea ore. Când dirigintele va avea ora de dirigenție se va 

organiza serbarea, fara a fi deranjat orarul elevilor. 

 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. 61. 
  

 

Se trece  la al saptelea punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente. 

 

 La acest punct al ordinii de zi doamna secretar a comunei solicita cuvantul și amintește 

consilierilor că la sfârșitul fiecărui an consilierii locali au îndatorirea să facă un raport de 

activitate și le reamintește ca îi așteaptă cu rapoartele. 

 Domnul Moisuc Mihai întreabă dacă rapoartele trebuie facute de și de consilierii noi 

sau doar de cei vechi. 

 Doamna secretar răspunde ca rapoartele trebuie facute de catre toti consilierii. 

Domnul consilier Galan Constantin le reaminteste faptul ca doreste ca presedintii 

sedintelor de consiliu sa se aleagă lunar. 

 Domnul primar ii raspunde ca se va nota propunerea si urmatorul proiect de hotărâre 

va ține seama de asta. 

 Domnul primar Gheorghe Streanga solicită cuvântul pentru a le adresa cateva cuvinte 

consilierilor. Cu acesta ocazie le multumeste consilierilor pentru participarea la bunul 

mers al comunei în anul ce stă să treacă, pentru colaborarea pe anul 2016 și le dorește 

tuturor un Crăciun fericit atât lor cât și familiilor. 

 Apoi le anunță consilierilor că a fost făcută o sesizare din partea unui grup de 

consilieri la Agenția Națională de Integritate și la DNA pentru că domnul consilier local 

Grigoraș Vasile ar fi în incompatibilitate cu funcția de consilier al primarului, pe care o 

deține.  

 Domnul consilier Lupoaie Ioan întreabă dacă sesizarea a fost anonimă sau semnată. 

 Domnul primar răspunde că a fost semnată dar cu semnaturi indescifrabile. 

 Domnul consilier Luchian Vasile cere să vada sesizarea. 



 Domnul primar răspunde că încă nu au primit sesizarea oficial. A ținut-o în mână dar 

nu i-a fost înmânată oficial o copie. 

 Domnul consilier Capră Vasile întreabă când a fost făcută sesizarea. 

 Domnul primar îi răspunde ca sesizarea a fost facuta acum, dar la verificari s-au 

sesizat si pentru perioada 2012-2016. Mai spune ca pentru toată perioada s-a avut în 

vedere punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate exprimat pentru un caz 

similar din cadrul Primariei orasului Siret prin care se spunea ca nu este vorba despre 

nici o incompatibilitate intre functia de consilier local si cea de consilier personal al 

primarului. De asemenea adauga faptul ca s-au facut demersurile la sectia de contencios 

administrativ pentru clarificarea situatiei. 

 Domnul consilier Fădor Vasile intreaba daca ANI a trimis un punct de vedere. 

 Domnul primar raspunde ca primaria a primit un raport ce exprima punctul de vedere 

al ANI pentru situatia in cauza, ca raspuns la punctul de vedere trimis de catre primarie 

si domnul Grigoras Vasile (trimis separat) catre ANI. De asemenea mai spune ca atunci 

cand a fost la avocat, sa faca intampinarea la raportul ANI, acesta si-a exprimat mirarea 

ca la inceput au spus (cei de la ANI) ca nu sunt probleme legate de incompatibilitate iar 

acum sunt.  

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca un primar poate avea si 2-3 consilieri 

personali. 

 Domnul primar îi raspunde ca doar la oras, in comune primarul poate avea doar un 

consilier personal.  

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba ce treaba are DNA-ul cu acest caz. 

 Domnul primar îi raspunde ca DNA-ul a trimis catre postul de politie local o solicitare 

de clarificari. 

 Domnul consilier Rusu Mihai spune ca daca o sesizare nu este semnata citeț nu ar 

trebui luata in considerare. 

 Domnul primar raspunde ca s-a sesizat si DNA-ul nu numai ANI, deci sesizarea a fost 

luata in serioas. 

 Domnul consilier Capră Vasile își exprimă temerea ca sesizarea a fost scrisa de 

altcineva si a fost semnata in numele unui grup de consilieri. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca primaria a primit o copie dupa 

sesizare. 

 Domnul primar raspunde ca primaria nu a primit nici o copie.Totul este confidential. 

 Domnul consilier Fădor Vasile spune ca poate nu este nici o sesizare si este doar o 

autosesizare din partea ANI. 

 Domnul primar raspunde ca i-a fost transmis numarul de inregistrare al sesizarii. 

 Domnul consilier Fădor Vasile spune ca ar trebui sa vada si consilierii sesizarea. 

 Domnul primar raspunde ca va trebui sa se faca o adresa prin care sa se solicite o copie 

a sesizarii. De asemenea spune ca a întrebat daca domnul Grigoraș Vasile trebuie sa-si 

dea demisia din consiliul local si i s-a raspuns ca nu. 

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca trebuie sa-si dea demisia doar cand este 

vorba de o hotarare definitiva si irevocabila si da exemplu primarii din localitatile 

Forasti si Moldovita. 

 Domnul primar îi raspunde ca acolo a fost vorba de conflict de interese nu de 

incompatibilitate. Mai adauga ca si el a fost cercetat un an pe motiv de conflict de 

interese dar fara a rezulta nici unul  in urma cercetarilor. 

 Domnul consilier Galan Constantin adauga ca probleme apar mereu cand lucrezi cu 

oamenii, el bazandu-se in afirmatii pe experienta acumulata in mandatele de primar , dar 

rufele ar trebui spalate in familie. Se putea discuta problema, dacă ea exista , prima data 

in cadrul consiliului local.  



 Domnul consilier Fădor Vasile spune ca putea sa scrie oricine sesizarea în numele 

consilierilor si el chiar a fost acuzat ca ar fi scris-o, fara sa fie vinovat. 

 Domnul primar raspunde ca sesizarea exista si e scrisa de mana si grafologic se poate 

verifica cine a scris-o. 

 Domnul consilier Moisiuc Vera vine cu propunerea ca institutiile din comuna sa 

arboreze steagul României tot timpul, nu numai la ocazii festive. 

 Domnul primar raspunde ca steag exista la Primarie, la camin, la politie si la scoli. 

 Domnul consilier Olari Vasile spune ca prima data cand a arborat steagul țării la 

scoala a fost furat cu tot cu suport. 

 Domnul primar spune ca vor fi date steaguri acolo unde este nevoie. 

 Domnul consilier Galan Constantin multumeste pentru urari domnului primar si ureaza 

la rândul lui tuturor celor de fata si familiilor lor toate cele bune si un sincer “La multi 

ani”! 

 Domnul primar  multumeste tuturor consilierilor si îi invita în încheiere la un pahar de 

sampanie.  

 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, 

 

 

Moisuc Mihai 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 
 

  

 


