ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 27.10.2016,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 261 din 21.10.2016 a fost convocat
Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 27.10.2016 , ora 14,00, la sediul
Primariei Fratautii Noi.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 consilieri lipsind doar
domnul consilier Nastase Adrian-Iulian .
Domnul primar Ştreangă Gheorghe îi prezinta cererea prin care isi motiveaza absenta .
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 14 consilieri in functie convocati, sedinta este legal constituita si poate sa-si
desfasoare lucrarile.
Domnul Olari George , presedintele de sedinta supune la vot cererea domnului Nastase AdrianIuliande a i se motiva absenta.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0 ,absenta
domnului consilier fiind aprobata de consiliul local .
Domnul Olari George , presedintele de sedinta citeste proiectul ordinii de zi.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe anunta ca au mai fost introduse doua noi puncte pe ordinea de zi,
care nu au putut fi amintite in invitatia pentru sedinta pentru ca au aparut dupa ce acestea au fost trimise,
aceste doua puncte referindu-se la revocarea urgenta a unei hotarari de consiliu local si la alocarea de
fonduri din cadrul bugetului local pentru plata salariilor profesorilor, cererea din partea Scolii gimnaziale
Iraclie Porumbescu venind tardiv.
Dupa ce consilierii iau act de proiectul nou al ordinii de zi, cu ajutorul materialelor de sedinta ce sunt
impartite in sala, domnul Olari George , presedintele de sedinta citeste noul proiect al ordinii de zi.
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, 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.

2.

3.

1

Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedinței ordinare de
lucru a Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de
26.09.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii drepturilor banesti
aferente personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale „Iraclie
Porumbecu” Fratautii Noi care solicita cheltuieli de deplasare pentru
luna septembrie 2016; initiator –primar Gheorghe Streanga;
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi, judetul
Suceava, pe anul 2017; initiator –primar Gheorghe Streanga;

4.

5.

6.
7.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.20
din 06.04.2016 referitoare la „ modificarea articolului 5 din HCL
nr.27 din 12.08.2015 referitoare la predarea catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania
Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si
asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului investitii
„Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din
comuna Fratautii Noi, Judetul Suceava”; initiator –primar Gheorghe
Streanga;
Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.26/30.05.2016 a
Consiliului local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava ; initiator
–primar Gheorghe Streanga;
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna
septembrie, anul 2016 ; 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 26.09.2016; IniţiatorSecretarul 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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, 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 aprobarea acordarii drepturilor banesti aferente
personalului didactic din cadrul Scolii Gimnaziale „Iraclie Porumbecu”
Fratautii Noi care solicita cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie
2016; initiator –primar Gheorghe Streanga;

Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre .
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca aceste cheltuieli sunt decontate lunar.
Domnul consilier Olari Vasile arata faptul ca aceste cheltuieli apar lunar si ca se poate , la inceputul
anului , sa se voteze intr-o sedinta suma pentru intregul an scolar, pentru a nu se mai repeat lunar acest punct
pe ordinea de zi.
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Domnul consilier Lupoaie Ioan spune ca ar trebui ca aceste cadre didactice sa participe mai active la
viata culturala a localitatii si da ca exemplu faptul ca la “ Zilele Fratautiului “ aceste cadre didactice nu au
fost prezente desi beneficiaza de pe urma localitatii noastre inclusive prin decontarea navetei.
Domnul consilier Olari Vasile raspunde ca nu poti forta cadrele didactice sa participle la o activitate
pentru care nu sunt platite, cele care o fac o fac benevol .
Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Nemaifiind alte propuneri la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 48.

Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi, judetul
Suceava, pe anul 2017; initiator –primar Gheorghe Streanga;

Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare aratand ca in fiecare an Primaria
comunei Fratautii Noi solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizarea Planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi iar dupa primirea avizului agentiei se
valideaza acest plan prin hotarare de consiliu local, dupa care prezinta succinct functiile publice de la nivelul
primariei comunei.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca mai sunt posturi libere.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca mai sunt doua posturi libere.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul Fador 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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14 împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 49.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.20 din 06.04.2016 referitoare
la „ modificarea articolului 5 din HCL nr.27 din 12.08.2015 referitoare la predarea catre
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului
investitii „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din 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 aratand ca in urma
exercitarii controlului de legalitate de catre Institutia Prefectului-judetul Suceava s-a constatat ca articolul
hotararii in cauza nu este suficient de clar si din aceasta cauza s-a trecut la completarea lui. Practic s-au
completat doar cateva cuvinte , nu s-au modificat acum sumele in cauza.
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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 50.
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Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.26/30.05.2016 a Consiliului local al
comunei Fratautii Noi, judetul Suceava ; initiator –primar Gheorghe Streanga;

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
parcela de pamant a domnului Pîslari la care s-a blocat procedura de vanzare din cauza faptului ca pe
extrasul cadastral al parcelei apar constructii fara acte si nu se poate vinde ceva fara acte.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba de ce nu este inca in regula acea parcela.
Domnul primar ii raspunde ca domnul Pîslari, cand s-a dus sa intabuleze pamantul, nu a dus autorizatia
de constructie pentru cladiri desi aceasta era . Astfel incat se va relua toata procedura cu inscrisul in cartea
funciara, evaluari si tot ce mai presupune vanzarea.
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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 51.

Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna
septembrie, anul 2016 ; initiator –primar Gheorghe Streanga;

Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe il invita pe domnul contabil Mircea Guta sa prezinte proiectul si
expunerea de motive.
Domnul contabil Mircea Guta arata ca s-a primit suma de 170.000 lei reprezentand finantare de baza
pentru unitatile de invatamant , suma ce trebuie folosita la salariile cadrelor didactice , iar suma de 2324 lei
s-a primit de la Consiliul judetean pentru un copil cu cerinte educationale special.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba pentru ce este a doua suma.
Domnul contabil Mircea Guta raspunde ca este pentru un copil cu nevoi special.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca acest copil frecventeaza scoala.
Domnul contabil Mircea Guta raspunde ca acest copil este inscris la scoala si o frecventeaza.
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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 52.
Se trece la al saptelea punct al ordinii de zi :
Probleme curente.

Domnul primar Gheorghe Streanga prezinta consilierilor doua circulare primate de la Institutia
Prefectului-judetul Suceava, primate in anul 2015 in care se prezinta atributiile Consiliului local, din punct
de vedere legal.
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Domnul consilier Balan Viorel il intreaba pe primar ce este de facut cu drumurile comunale, caci sunt
pline de gropi.
Domnul primar ii raspunde ca drumurile sunt déjà indreptate .
Domnul consilier Balan Viorel spune ca ar trebui sa se mai puna un pic de balastru pe drumuri.
Domnul primar ii raspunde ca nu se poate pune mereu balastru caci se inalta prea mult drumul.
Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba cand se incepe renovarea la scoala din Costisa.
Domnul consilier Olari Vasile raspunde ca, din punctul lui de vedere, daca exista buget, nu vede nici o
problema sa se inceapa renovarile, mai ales ca stie ca domnul primar a facut demersuri pentru a se accesa
fonduri pentru scoala. In plus, adauga domnul consilier ca inafara de doua clase din acea scoala toate sunt
reabilitate.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca pe exteriorul scolii, pe un perete, a cazut vopseaua si ar
trebui macar acolo sa se faca ceva.
Domnul consilier Olari Vasile arata ca in anul 2013, cand s-a inlocuit acoperisul, s-au facut si unele
reparatii dar n-au fost allocate fonduri pentru o renovare totala a scolii.
Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara propune sa se puna in scoala covor de ceara , gresia
existent fiind déjà sparta pe alocuri.
Domnul consilier Olari Vasile ii raspunde ca gresie exista doar pe holuri si la data cand a fost pusa
costa undeva la 18 lei pe metrul patrat fata de 70-80 cat e covorul de ceara.
Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara spune ca pe holuri este sparta gresia.
Domnul consilier Olari Vasile spune ca ar trebui si copiii sa fie mai bine educati acasa, sa nu mai
vandalizeze bunurile scolii.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca trebuie sa se prinda bani in bugetul pe anul viitor sa se
termine si renovarea scolii din Costisa.
Domnul consilier Olari Vasile spune ca s-au realizat déjà demersuri pentru obtinere de fonduri, fiind
ultima scoala din comuna aflata in aceasta situatie.
Domnul primar spune ca s-au realizat demersuri pentru accesarea a 500.000 euro, pe fonduri europene
in care este prinsa si scoala Costisa.
Domnul consilier Olari Vasile arata ca mai este o problema la terenul de fotbal al comunei si anume ca
este un spatiu prin care suporterii pot ajunge la vestiare – nu demult un suporter a intrat si a lovit un arbitru
riscand ca la meciul in cauza echipa locala sa piarda intalnirea cu scorul de 3 la 0, la masa verde.
Domnul primar spune ca se vor lua masuri in acest sens.
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.
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Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar al comunei,

Olari GEORGE

Oltea-Rodica MOISUC

