ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 24.11.2016,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 291 din 18.11.2016 a fost convocat
Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 24.11.2016 , ora 14,00, la sediul
Primariei Fratautii Noi.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 consilieri lipsind doar
domnul consilier Grigoras Vasile .
La sedinta participă domnul inspector Guţă Mircea si domnul jurist Costan Alexandru.
Domnul consilier Rusu Mihai, 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 primar Ştreangă Gheorghe prezinta cererea domnului consilier Grigoras Vasile prin care isi
motiveaza absenta, respectiv pe motive de sanatate .
Domnul Olari George , presedintele de sedinta supune la vot cererea domnului Grigoras Vasile de 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.
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.
4.
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Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedinței ordinare de
lucru a Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de
27.10.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor bănești
aferente personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale „Iraclie
Porumbescu” Frătăuții Noi care solicită cheltuieli de deplasare
pentru luna septembrie si octombrie2016; inițiator –primar Gheorghe
Ștreangă;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe luna
NOIEMBRIE, anul 2016; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe
anul 2017; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;

5.

6.

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor pentru
prestarea de servicii cu utilaje aflate in proprietatea Primăriei
comunei Frătăuții Noi ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
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 Frătăuții Noi din data de 27.10.2016; 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 hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor bănești aferente
personalului didactic din cadrul Școlii Gimnaziale „Iraclie Porumbescu”
Frătăuții Noi care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna septembrie si
octombrie2016; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;

Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre precizand ca suma prinsa pe luna
septembrie se datoreaza unui cadru didactic ce nu a adus in timp util documentatia pentru decontarea navetei
pe luna septembrie pentru ca suma sa fie aprobata la sedinta din octombrie.
Domnul consilier Olari George intreaba daca este avizul comisiei .
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. 53.
Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe luna NOIEMBRIE,
anul 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 aceasta rectificare de
buget local este necesara datorita urmatoarelor necesitati:
-completarea sumelor necesare pentru asistatii sociali;
-alocarea unei sume de 2.000 lei pentru sustinerea echipei de fotbal;
-alocarea unor sume necesare avizarii PSI a scolilor ce functioneaza in localitate pentru a se putea
obtine autorizatia de functionare a celor doua corpuri de scoala- avizare ce presupune un studiu de impact
din partea unei persoane autorizate.
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Domnul consilier Capra Vasile intreaba ce autorizare trebuie sa aiba persoana respectiva .
Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca persoana in cauza, inafara de autorizarea specifica
PSI trebuie sa fie autorizat si in evaluarea constructiilor. Un studiu de impact de acest fel poate ajunge si
pana la 300 milioane lei vechi si trebuie facut un contract care sa prevada plata la sfarsitul studiului, altfel
existand riscul ca sa se faca plata inainte si daca nu este finalizat studiul sa se ajunga in instanta.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe mai aminteste, din punctul de vedere al necesitatii rectificarii
bugetare, faptul ca exista o suma de 100.000 lei ce a fost prinsa in bugetul de inceput de an pentru lucrari de
modernizare a caminului cultural si care s-a disponibilizat prin preluarea cheltuielilor de catre CNI, urmand a
fi trecuta in fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor.
Cu aceste sume disponibilizate se preconizeaza sa se finalizeze plata la proiectul de modernizare a 4
drumuri comunale.
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. 54.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul
2017; 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 daca taxele sunt la nivelul celor din anul 2016.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca da, sunt aceleasi taxe.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca mai sunt voci care spun despre taxele pe salubrizare. Si
intreaba daca cheltuielile cu salubrizarea comunei sunt acoperite macar in proportie de 60% din taxa pe
salubrizare.
Domnul primar raspunde ca nu se acopera 60% din cheltuielile cu salubrizarea din aceasta taxa dar e
bine ca primaria s-a descurcat chiar si asa.
Domnul consilier Luchian Vasile mai intreaba daca este aceasi reducere la taxe daca sunt platite pana
la 31 martie.
Domnul primar raspunde ca este exact la fel.
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. 55.
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea de
servicii cu utilaje aflate in proprietatea Primăriei comunei Frătăuții Noi ;
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 ca s-au finalizat
lucrarile la Platforma de management a gunoiului de grajd, finantata de Ministerul Mediului, a fost intocmit
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procesul verbal de predare catre UAT Fratautii Noi a platformei si utilajelor ce o deservesc, iar urmatorul pas
este aprobarea taxelor pentru prestari servicii cu aceste utilaje.
In acest scop a fost initiat proiectul de hotarare, domnul primar citind si in plenul sedintei propunerile
de taxe, pentru fiecare utilaj in parte, precizand ca asteapta propuneri din partea consilierilor in vederea
stabilirii definitive a cuantumului lor.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca ar trebui sa se diferentieze taxele si in functie de distanta pe
care o parcurge utilajul, nu numai pe ora de exploatare.
Domnul consilier Capra Vasile ii da dreptate precizand ca un cont este cand transporti gunoi de grajd
doar in livada casei si un altul cand il transporti in camp, cand poti parcurge si 7-8 km.
Domnul primar raspunde ca este perfect de acord cu aceasta abordare.
Domnul consilier Olari Vasile propune ca sa fie introdusa o delimitare clara, din punct de vedere al
distantei parcursa de utilaj.
Domnul primar propune ca sa fie luata in considerare si taxarea la ora de inchiriere utilaj.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca ar trebui sa nu se puna o taxa exagerata caci sunt si
particulari ce presteaza astfel de servicii si daca taxa e prea mare nu va apela nimeni la utilajele platformei
de gunoi.
Domnul primar atentioneaza ca trebuie avute in vedere si aspectele legale, golirea vidanjei- de
exemplu- nu se poate face la intamplare ci doar in locuri special amenajate.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca exista si utilaj de imprastiat gunoiul si ce capacitate
are.
Domnul primar ii raspunde ca exista si are capacitatea de 5 tone. Apoi ii roaga pe consilieri sa se puna
de accord cu modalitatea de taxare- la ora sau la km.
Domnul consilier Galan Constantin arata ca daca un cetatean vrea sa scoata gunoiul si sa-l imprastie,
are nevoie de 2 utilaje- unul pentru incarcat si unul pentru imprastiat si daca taxa ar fi de 100 lei ora se
ajunge la 200 lei pe ora de scos gunoi.
Domnul primar ii invita sa stabileasca o taxa mai mica pe ora.
Domnul consilier Fador Vasile propune sa se vada cat consuma un utilaj pe ora si sa se ia si asta in
consideratie.
Domnul primar roaga sa se faca propunerile pentru tractor cu remorca aratand ca proiectul prevede 100
lei cursa.
Domnul consilier Olari George propune sa se faca un calcul al consumului si taxa sa nu fie pe profit.
Domnul primar spune ca nu este normal sa se mearga pe pierdere, dar sa fie un profit modic.
Domnul consilier Capra Vasile arata ca din momentul incarcarii si pana utilajul imprastie gunoiul
exista timpi morti pentru incarcator si propune sa se diferentieze taxa- 15 lei ora de stationare si 100 ora de
functionare
Domnul primar propune 15 lei ora de stationare la toate utilajele, fiind aprobat de domnul consilier
Galan Constantin si 80 lei ora de functionare a tractorului cu remorca. Mai propune 15 lei ora de stationare si
100 lei ora pentru transportul si imprastiatul gunoiului cu utilajul pentru imprastiat gunoi.
Domnul consilier Galan Constantin intreaba pentru ce cantitate.
Domnul consilier Luchian Vasile ii raspunde ca pentru 5 tone gunoi de grajd, cat este capacitatea
utilajului.
Dupa alte discutii domnul primar propune ca o cursa cu utilajul de imprastiat gunoi sa coste 40 de lei
pe distanta 0-1 km si 80 lei pentru distanta 1-5 km.
Domnul consilier Galan Constantin il aproba spunand ca nu sunt distante mai mari de 5 km pana in
extravilanul comunei.
Domnul consilier Olari George pune problema ca daca taxele sunt mai mici decat in mediul privat sa
nu apara discutii gen concurenta neloiala.
Domnul primar spune ca taxele pe ansamblu nu vor fi mai mici.
Domnul consilier Capra Vasile spune ca la cursa vidanjei trebuie perceputa aceeasi taxa caci golirea ei
se face in locuri special amenajate si propune sa ramana taxa propusa- de 130 lei/cursa.
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Domnul consilier Galan Constantin spune ca s-ar mai putea scade.
Domnul consilier Luchian Vasile arata ca exista o vidanja in mediul privat care percepe o taxa de 200
lei cursa dar are 8 tone.
Domnul primar spune ca taxa de 130 lei/cursa nu ar fi prea mare.
Domnul consilier Galan Constantin spune ca e mai bine sa se puna taxa de 100 lei/cursa avand in
vedere ca vidanja platformei de gunoi are doar 5 tone.
Domnul primar spune ca propunerea pentru incarcatorul frontal era de 100 lei ora si intreaba daca sunt
de acord consilierii sa o scada la 80 lei ora.
Domnul consilier Galan Constantin intreaba cat e ora de stationare la incarcatorul frontal.
Domnul primar ii raspunde ca este tot 15 lei/ora de stationare si asa sa ramana pentru toate utilajele.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca se poate folosi si la balastiera incarcatorul frontal.
Domnul primar ii raspunde ca se poate incarca tot ce se poate incarca cu el.
Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile spune ca el urmareste modificarea taxelor si nu reuseste sa
gaseasca rubricile, in materialele de sedinta.
Domnul primar il intreaba unde face modificarile si-i spune ca materialele respective erau pentru
aprobarea taxelor locale pe anul 2017, la un alt punct de pe ordinea de zi.
Domnul consilier Luchian Vasile intreba cat raman taxele la incarcatorul frontal.
Domnul primar ii raspunde ca 80 lei/ora de incarcare si 15lei/ora de stationare. In continuare
reaminteste ca la tractorul cu vidanja a scazut ora de functionare de la 130lei/ora la 100 lei/ora, la masina de
imprastiat gunoiul taxa este de 40 lei/ora de functionare pentru distanta de transport intre 0 si 1 km si 80
lei/ora pentru distanta intre 1 si 5 km.
Domnul consilier Moisuc Mihai, profitand de faptul ca se discuta despre platforma de gunoi, intreaba
daca se percepe taxa pentru depozitat gunoiul in cadrul platformei de management a gunoiului de grajd.
Domnul primar ii raspunde ca problema expusa nu se afla pe ordinea de zi dar daca domnii consilieri
doresc se poate introduce un articol in hotararea cu stabilirea taxelor, sa se puncteze si acest aspect
Domnul consilier Olari Vasile propune sa nu se perceapa taxa de depozitare pentru cei ce isi transporta
cu utilajele proprii gunoiul la platforma.
Domnul primar intreaba consilierii daca sunt de accord ca gunoiul de grajd sa fie depozitat pe
platforma cu titlu gratuit.
Domnul consilier Moisuc Mihai il sustine spunand ca asa ar fi normal.
Domnul consilier Rusu Mihai propune ca sa fie introdus un articol in hotarare care sa stipuleze ca
depozitarea gunoiului de grajd de catre fermieri in cadrul platformei de management a gunoiului de grajd sa
fie gratuita.
Domnul consilier Galan Constantin spune ca daca s-ar taxa depozitarea gunoiului in cadrul platformei
nu ar mai merge nimeni sa depoziteze gunoiul acolo.
Domnul primar propune sa se stipuleze in articol ca fermierii pot intocmi contracte de depozitare cu
titlu gratuit al gunoiului de grajd cu primaria.
Domnul consilier Luchian Vasile arata ca daca taxezi o data pentru dus gunoiul si o data pentru luat
inapoi gunoiul mai bine il duce fermierul direct pe camp.
Domnul primar ii raspunde ca, din punct de vedere legal nu poate imprastia cand vrea gunoiul, ci doar
in anumite perioade, stabilite prin lege.
Domnul consilier Olari George, presedintele de sedinta, supune la vot introducerea acestui nou articol
in cadrul proiectului de hotarare privind stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea de servicii cu utilaje
aflate in proprietatea Primăriei comunei Frătăuții Noi , articol ce are urmatorul continut:
Art. 2
Se aproba depozitarea gunoiului de grajd, pe suprafata Platformei de management a gunoiului de
grajd, construita in cadrul proiectului “Controlul integrat al poluarii cu nutrienti”, cu titlu gratuit de catre
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toti cetatenii comunei Fratautii Noi, urmand ca cei care isi transporta cu mijloacele proprii gunoiul de grajd
pana la locatia platformei, sa poata incheia un contract de depozitare care sa ateste acest lucru.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0 astfel ca Art. 2
a fost introdus in cadrul proiectului de hotarare privind stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea de servicii
cu utilaje aflate in proprietatea Primăriei comunei Frătăuții Noi.

Domnul consilier Galan Constantin mai propune ca, in cazul persoanelor defavorizate care cresc
animale sa nu se perceapa taxa de transport caci nu au bani pentru transport si gunoiul ar ramane mereu in
cadrul gospodariei respectivului poluand in continuare panza freatica.
Domnul primar propune sa se mai introduca un articol in proiectul de hotarare.
Domnul consilier Capra Vasile spune ca s-ar crea un precedent si ar veni foarte multe persoane cu
aceleasi cereri.
Domnul consilier Olari George spune ca ar trebui luate in calcul doar cererile celor care beneficiaza de
ajutor social si nu au alte posibilitati.
Domnul primar arata ca in acest caz nu mai are o baza pe care se poate scade motorina consumata de
utilaje.
Domnul consilier Galan Constantin spune ca hotararea se poate aproba si fara acest amendament. El a
intalnit insa un astfel de caz si l-a supus atentiei consiliului.
Domnul consilier Capra Vasile spune sa se ia macar la act de cazurile sociale mai deosebite ca sa se
poata justifica consumul de combustibil in aceste cazuri.
Domnul primar spune ca s-ar putea amortiza combustibilii din vanzarea gunoiului colectat de la aceste
persoane.
Domnul consilier Capra Vasile spune ca se poate face o ancheta sociala care sa arate aceasta necesitate
- de a transporta gunoiul de grajd de la persoanele care nu-si permit transportul si a-l depozita in cadrul
platformei de gunoi, reducand astfel gradul de poluare al panzei freatice cu nitrati.
Domnul consilier Moisuc Mihai propune ca sa se completeze si titlul hotararii, avand in vedere ca nu
mai este vorba doar de stabilirea cuantumului taxelor pentru prestari de servicii cu utilajele ce deservesc
platforma de gunoi ci si de taxele pentru depozitarea gunoiului si propune ca proiectul de hotarare sa se
numeasca:
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea de servicii cu utilaje
aflate in proprietatea Primăriei comunei Frătăuții Noi si privind stabilirea taxei de depozitare a
gunoiului de grajd in cadrul Platformei de depozitare al gunoiului de grajd din comuna Fratautii Noi.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0 astfel ca
numele proiectului de hotarare in discutie devine:
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea de servicii cu
utilaje
aflate in proprietatea Primăriei comunei Frătăuții Noi si privind stabilirea taxei de
depozitare a gunoiului de grajd in cadrul Platformei de depozitare al gunoiului de grajd din comuna
Fratautii Noi.
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. 56.

Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
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Probleme curente.
Domnul primar Gheorghe Streanga anunta pe domnii consilieri ca vine cu o propunere ca pe viitor sa
poata face un studiu de fezabilitate ca sa se poata amenaja in fata dispensarului uman din localitate, o
parcare, cu aviz de la circulatie, de la drumuri si poduri, deoarece cetatenii care vin la doctor cu masina sa-si
aduca parintii bolnavi nu au spatiu sa parcheze in fata si pot aparea situatii periculoase din punct de vedere al
sigurantei si ii roaga sa-si dea acordul in acest sens.
Domnul consilier Olari George intreaba daca parcarea va ocupa tot spatial din fata dispensarului.
Domnul primar ii raspunde ca doar 2,5 metri de la sosea vor fi afectati de parcare.
Domnul consilier Galan Constantin spune ca e un loc bun pentru parcare.
Domnul primar spune ca si in spatele dispensarului a fost nivelat terenul si se va pietrui pentru a putea
parca si lucratorii de la Politia de frontiera.
Domnul consilier Luchian Vasile spune sa se supuna la vot propunerea.
Domnul Olari George supune la vot propunerea de a se incepe demersurile pentru un studiu de
fezabilitate privind construirea unei parcari in fata dispensarului uman.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, astfel ca
propunerea este aprobata de consilieri.
Domnul consilier Luchian Vasile supune atentiei un caz pentru ajutor de urgenta, al lui Ionesi Ioan din
Costisa, nu are unde dormi din cauza unor alunecari de teren ce i-au distrus casa si daca i se pot acorda 500
lei ajutor de urgenta macar sa-si cumpere haine si bocanci..
Domnul primar raspunde ca trebuie sa se faca o ancheta sociala si ajutorul se poate acorda. Sa vina sa
faca o cerere la primarie si se rezolva. Il mai roaga pe domnul consilier Luchian Vasile sa se ocupe el cu
anuntarea cetateanului in cauza.
Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca acum cativa ani s-au facut diguri de aparare impotriva
inundatiilor a centrului comunei dar intre timp au fost distruse de viituri si cetatenii din zona se simt
amenintati.
Domnul primar raspunde ca s-au facut poze si s-a anuntat SGA prin intermediul unei adrese dar zona
este in administratia Apelor Romane si nu se poate face altceva. Apoi da ca exemplu faptul ca s-au facut
demersuri pentru transformarea intersectiei de la iesirea din localitate pentru a fi transformata in sens
giratoriu si abia acum au venit cei de la Drumuri si Poduri pentru a vedea situatia in teren.
Domnul consilier Fador Vasile spune ca ar merge facut un sens giratoriu ca la casa de cultura in
Radauti.
Domnul primar spune ca acolo nu este trafic greu si s-a putut face un giratoriu mai mic dar in localitate
este prea mica suprafata pentru a se incadra un sens giratoriu.
Domnul consilier Olari George intreaba cand se completeaza becurile de la iluminatul stradal.
Domnul primar ii raspunde ca de maine se incepe inlocuirea becurilor arse- au fost probleme cu nacela
cu care se inlocuiesc.
Doamna consilier Moisiuc Vera cere cuvantul spunand ca are o problema spunand ca nu mai doreste sa
fie secretara comisiei de invatamand si cere reorganizarea comisiei si datorita faptului ca nu a fost prezenta
la sedinta de constituire a comisiilor si a fost aleasa in lipsa fara consimtamantul sau. Mai adauga ca are
destule activitati si fara a fi secretara comisiei de invatamant ea supervizand activitatea grupului folcloric
“Arcanul batranesc”.
Domnul primar ii raspunde doamnei consilier ca intai trebuie sa se intruneasca comisia in sedinta
pentru a discuta despre reorganizarea ei, sa-si stabileasca comisia pe ce posturi vor fi membri ei si apoi se va
discuta problema in plenul sedintei consiliului local.
Domnul consilier Olari George spune ca s-ar crea un precedent, pentru ca au fost discutii si cu domnul
Lupoaie Ioan la constituirea comisiilor.
Domnul primar ii raspunde ca se discuta strict despre comisia de invatamant si se vor schimba intre ei
membrii comisiei si nu cu membrii din alte comisii.
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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

