ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L

PROCES–VERBAL
încheiat azi, 30.05.2016,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 80 din 24.05.2016 a fost convocat
Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 30.05.2016, ora 14,00, la sediul
Primariei Fratautii Noi.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 consilieri .
Domnul Primar Ștreangă Gheorghe prezinta cererea domnului Hutan Gheorghe prin care acesta isi
motiveaza absenta de la lucrarile sedintei.
La sedinta participă domnul inspector Guţă Mircea.
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.
Presedintele de sedinta, in persoana domnului consilier Moisuc Constantin, cere domnului primar
prezentarea proiectului 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.

Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedinței ordinare de lucru a Consiliului local al
comunei Fratautii Noi din data de 06.04.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Proiect de privind rectificarea bugetului local pe luna mai , anul 2016 - Iniţiator-Primar-Gheorghe
Ștreangă;
Proiect de privind aprobarea modificarii HCL nr. 4/ 27.02.2014 ; Iniţiator-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, si anume:
Proiect inscris pe ordinea de zi la punctul:
Cvorumul necesar adoptarii
3 votul majoritatii consilierilor prezenti
2 votul majoritatii consilierilor în funcţie
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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 06.04.2016 ; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Presedintele sedintei intreaba daca toti consilierii au luat la cunostinta de procesul verbal al sedintei
din aprilie 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 privind rectificarea bugetului local pe luna mai , anul 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 precizand ca aceasta
rectificare bugetara se datoreaza necesitatii accesarii unor fonduri din excedentul bugetar pentru a se putea
plati lucrarile incepute pentru modernizarea a doua tronsoane de drum.
De asemenea trebuiesc sume pentru fonduri neeligibile pentru ADI (plata avizelor) pentru un proiect
accesat prin intermediul ADI in valoare totala de 3 milioane de euro, din care un milion pentru comuna
noastra , pentru modernizarea drumurilor si pentru plata transportului ansamblului folcloric “Arcanul”pana
in Polonia, pentru a participa la un festival , desfasurat in perioada 20-22 Iunie, la care au fost invitati.
Domnul contabil Guta Mircea detaliaza cele prezentate de domnul primar precizand capitolele la care
se vor suplimenta sumele. Astfel la capitolul 68 se va suplimenta suma cu 4000 lei, la capitolul 67 se vor
suplimenta sumele cu 7000 lei (pentru transportul ansamblului Arcanul) iar pentru ADI si cotizare la GAL se
vor suplimenta sumele cu 13000 lei.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca sumele sunt din resurse proprii sau din rezerva locala.
Domnul contabil Guta Mircea raspunde ca , datorita incasarilor mai mari decat cele estimate nu s-a
apelat la rezerva locala.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba care este plafonul acestei rezerve.
Domnul contabil Guta Mircea raspunde ca nu are cifra exacta pregatita dar s-a avut in vedere si
asigurarea unei rezerve pentru plata salariilor in trimestrul trei.
Domnul consilier Moisuc Constantin intreaba daca sunt bani pentru betonarea drumurilor ce tocmai a
inceput.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca banii sunt de doi ani.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca banii nu sunt de doi ani in conturi si nici de patru dar
nu ar fi frumos sa se iste discutii despre asta in ultima sedinta a consiliului , deoarece problema a fost
discutata la momentul respectiv.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul Moisuc Constantin , preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Domnul consilier Ionesi Viorel il roaga pe domnul primar sa supravegheze indeaproape lucrarile de
modernizare a drumurilor ca sa iasa o lucrare de calitate.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca lucrarile se vor face asa cum trebuie caci ele vor
ramane pentru comuna indiferent cine va fi la conducere mai tarziu.
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Domnul viceprimar Fador Vasile raspunde ca lucrarile isi vor urma cursul indiferent de rezultatele
alegerilor de la nivelul local din 5 iunie 2016.
Nefiind obiectii, preşedintele sedintei, propune votarea proiectului in forma prezentată.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0 proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 25.

Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de privind aprobarea modificarea HCL nr. 4/ 27.02.2014
Ștreangă;

; Iniţiator-Primar-Gheorghe

Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive motivand modificarea
raportului de evaluare al hotararii nr. 4/ 27.02.2014 datorita faptului ca , cetateanul Pislari Radu abia acum
poate achita parcela de 4 ari aflata in discutie in respectiva hotarare dar raportul de evaluare al parcelei , de
la data respectiva, a expirat dupa 6 luni de la evaluarea initiala.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul Moisuc 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. 26.
4. Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Probleme curente.
Domnul consilier Ionesi Viorel intreaba daca nu se poate obtine turnarea unui strat de uzura in deal la
Capreni.
Domnul primar raspunde ca au fost facute masuratorile atat pentru tronsonul respectiv cat si pentru
soseaua spre Bilca dar nu stie cand se vor incepe lucrarile, nedepinzand de el . Va insista insa la judet pentru
a urgenta lucrarile.
Domnul consilier Ionesi Viorel mai mentioneaza ca la el la poarta sunt niste movile de nisip puse de 56 ani, pe care nimeni nu le mai ia.
Domnul viceprimar spune ca este material antiderapant.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba de ce nu a participat ansamblul Arcanul, ca reprentant al
comunei, precizand ca a fost intrebat de cetateni iar el nu a stiut ce sa le raspunda.
Domnul primar raspunde ca nu a avut mobilizare din partea oamenilor, a avut pus la dispozitie un
autocar de la Transnicolaescu dar nu au fost suficienti oameni pentru a-l inchiria.
Doamna consilier Moisuc Vera a precizat pentru fiecare pereche din cadrul ansamblului care au fost
motivele neparticiparii .In continuare a prezentat amanuntele participarii ansamblului Arcanul la un festival
din Polonia, perioada, modalitatea de transport si estimarea numarului de perechi participante, precizand ca
lista e deschisa si pentru noi participanti ce au costume populare si doresc sa participe la repetitii.
Domnul consilier Olari Vasile spune ca pana la Bucuresti sunt 1200 km dus-intors si a fost nevoie de
5500 lei pentru transport- 7000 lei pentru transportul pana in Polonia i se par putini.
Domnul primar raspunde ca , in caz de nevoie, aceasta suma se poate suplimenta.
Domnul consilier Moisuc Constantin intreaba care este suma cu care se poate suplimenta deplasarea si
sa se supuna la vot daca sunt de acord consilierii.
Domnul primar il intreaba pe domnul contabil Guta Mircea pana la ce suma se poate suplimenta
deplasarea.
Domnul contabil raspunde ca se poate suplimenta pana la 12000 lei.
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Domnul consilier Moisuc Constantin supune la vot aprobarea noii sume si din 14 consilieri prezenţi,
au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0 , suma de 12.000 lei fiind aprobata pentru deplasarea
ansamblului Arcanul la festivalul din Polonia.
Domnul consilier Rusu Mihai spune ca a fost intrebat de o cetateanca din Costisa de ce primaria nu
poate repara de un an si ceva , un prag la parcul de joaca din localitate.
Domnul primar raspunde ca reparatia a fost deja facuta.
In incheiere , domnul primar multumeste tuturor consilierilor pentru cei 4 ani petrecuti impreuna in
gospodarirea intereselor comunei si le ureaza sanatate si succes candidatilor la alegerile locale din 05 iunie
2016.
Domnul consilier Luchian Vasile subliniaza faptul ca toate realizarile din timpul unui mandat al unui
primar sunt realizate impreuna cu echipa de consilieri si in timpul campaniei electorale consiliul local e
trecut pe locul 2 . Nu este normal acest lucru pentru ca primarul singur nu poate face nimic.
Domnul primar raspunde ca asa este si e si normal sa fie asa intr-o democratie, unde puterea e in
mainile poporului, reprezentat prin consilierii locali.
Doamna consilier Moisiuc Vera arata ca o problema semnalata de cetateni , de-a lungul celor 4 ani de
activitate , este cea a curateniei, care este deficitara. Ar trebui acordata o mai mare atentie acestui aspect al
comunitatii.
Domnul viceprimar Fador Vasile multumeste, la sfarsit de mandat, tuturor consilierilor, indiferent de
culoarea politica , pentru colaborare, aratand ca, la nivelul primariei, s-au facut toate eforturile pentru a se
veni in sprijinul solicitarilor, inclusiv ale consilierilor si ureaza succes tuturor la alegerile locale.
Domnul consilier Galan Constantin se adreseaza tuturor consilierilor si conducerii Primariei urandu-le
sanatate si exprimandu-si , in acelasi timp, satisfactia personala ca s-a finalizat constructia drumurilor spre
Vuliva si Costisa cu finantarea obtinute de el (in timpul mandatului de primar n.r.) pe 6 aprilie 2012 , prin
aprobare domnului Flutur de la Consiliul Judetean, ca urmare a calamitatilor din 2010. De asemenea
multumeste actualei conduceri a primariei , care a continuat trei proiecte in derulare, stadionul, drumurile si
canalizarea , cu toate piedicile care s-au ivit in cale si ureaza, la randul lui, mult succes la alegerile locale din
iunie.
Domnul consilier Ionesi Viorel doreste ca viitorul primar sa nu se mai gandeasca sa lase diverse
proiecte „in coada de peste” cu gandul ca va mai iesi primar si urmatorii 4 ani pentru a le finaliza.Mai spune
ca domnul primar Streanga Gheorghe poate mult mai mult dar raman fel de fel de situatii, din alte mandate,
care il pun in incurcatura.In legatura cu stadionul comunal spune ca s-a pus prea mult accentul pe dotari iar
gazonul este in stare deplorabila. Spectacolul este pe teren nu la vestiare si ar fi trebuit sa se puna accent pe
suprafata de jos si mai apoi pe vestiare.
Domnul primar spune ca nu s-au facut la timp receptia pentru lucrari si acum, cand vine curtea de
conturi , nu se poate rezolva situatia.
Domnul consilier Galan Constantin raspunde ca lucrarile s-au facut sub supraveghere de la finante si
el personal isi asuma canalizarea.
Domnul consilier Moisuc Constantin spune ca e mai bine sa se impace , la sfarsit de mandat, ce a fost
s-a vazut , ce va fi se va vedea.
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,

Contrasemnează,
Secretar al comunei,

Constantin MOISUC

Oltea Rodica MOISUC
4

5

