ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 22.08.2016,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 191 din 16.08.2016 a fost convocat
Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 22.08.2016 , ora 14,00, la sediul
Primariei Fratautii Noi.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 12 consilieri .
Domnul Primar Ștreangă Gheorghe prezinta cererile domnilor Nastasi Adrian-Iulian si Olari Vasile
prin care acestia isi motiveaza absenta de la lucrarile sedintei.De asemenea reaminteste ca doamna consilier
Moisiuc Vera nu s-a intors inca din concediul de odihna anuntat prin cererea de la sedinta trecuta in care
solicita motivarea absentei.
Se solicita votarea motivarii absentei celor trei consilieri.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0 , celor trei
consilieri fiindu-le motivata 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 12 consilieri in functie convocati, sedinta este legal constituita si poate sa-si
desfasoare lucrarile.
Presedintele de sedinta, in persoana domnului consilier Rusu Mihai, cere domnului primar prezentarea
proiectului ordinii de zi.
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, 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 07.07.2016; IniţiatorSecretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor
publice ;Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;
Proiect de hotarare privind modificare organigramei si statului de functii ale
Primariei Fratautii Noi prin transformarea a doua funtii publice :din consilier
clasa I grad profesional superior in consilier clasa I , grad profesional asistent
si inspector , grad profesional superior in inspector , grad profesional debutant
;Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;
Proiect de hotarare privind acordarea diplomei de aur si a unui premiu cuplurilor
din comuna Fratautii Noi care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2016 si
alocarea unor fonduri necesare organizarii „ Zilelor comunei Fratautii Noi”
;Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;
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5.

6.
7.

Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor 4/18.02.2016 privind atestarea la
domeniul public a comunei Fratautii Noi a unor bunuri care fac parte din
domeniul public al comunei Fratautii Noi , inscris in anexa la Hotararea 20/1999,
cu modificarile si completarile ulterioare si 5/18.02.2016 privind completarea
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Fratautii
Noi , inscris in anexa la Hotararea 20/1999, cu modificarile si completarile
ulterioare;Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Fratautii Noi pe
luna august 2016 ;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
2,3,4,5 votul majoritatii consilierilor prezenti
6 votul majoritatii consilierilor în funcţie

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 07.07.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;

Presedintele sedintei intreaba daca toti consilierii au luat la cunostinta de procesul verbal al sedintei
din iulie si daca au obiectii.
Nefiind obiectii preşedintele sedintei, propune votarea procesului-verbal in forma prezentata.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, 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 Planului anual de ocupare a functiilor publice ;IniţiatorPrimar-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 iar la solicitarea
consilierilor locali citeste organigrama Primariei Fratautii Noi.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cate posturi mai pot fi ocupate prin concurs.
Domnul primar ii raspunde ca mai sunt 5 posturi de ocupat si exista posibilitatea eliberarii unui alt post
prin viitoarea pensionare a domnului Franciuc Ilie.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
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Nefiind obiectii, preşedintele sedintei, propune votarea proiectului in forma prezentată.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0 proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 33.

Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind modificare organigramei si statului de functii ale Primariei Fratautii
Noi prin transformarea a doua funtii publice :din consilier clasa I grad profesional superior in
consilier clasa I , grad profesional asistent si inspector , grad profesional superior in inspector , grad
profesional debutant ;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 necesitatea
transformarii acestor posturi pentru a putea accede la concursurile de recrutare si tineri ce nu beneficiaza de
vechime in munca.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul consilier Fador Vasile, presedintele comisiei de specialitate prezinta avizul comisiei.
Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 34.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind acordarea diplomei de aur si a unui premiu cuplurilor din comuna
Fratautii Noi care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2016 si alocarea unor fonduri
necesare organizarii „ Zilelor comunei Fratautii Noi” ;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 .
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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 35.
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor 4/18.02.2016 privind atestarea la domeniul
public a comunei Fratautii Noi a unor bunuri care fac parte din domeniul public al comunei
Fratautii Noi , inscris in anexa la Hotararea 20/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si
5/18.02.2016 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Fratautii Noi , inscris in anexa la Hotararea 20/1999, cu modificarile si completarile
ulterioare;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 datorita
modificarii unui drum de exploatatie agricola trebuie reluate demersurile iar tot ce s-a aprobat in februarie nu
mai este valabil.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul Fador Vasile , preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
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Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 36.
Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Fratautii Noi pe luna august
2016 ;Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;
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 expunerea de
motive.
Domnul contabil dupa ce aminteste directivele consiliului judetean in ceea ce priveste cheltuirea
fondurilor doar in scopul in care au fost prevazute , anunta consiliul ca au aparut cheltuieli neprevazute in
valoare de 4000 lei , cu ocazia deplasarii grupului folcloric “Arcanul”in Polonia , ce trebuiesc aprobate si
mai anunta ca a fost alocata suma de 10000 lei pentru “Zilele comunei Fratautiii 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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 37.

Se trece la al saptelea punct al ordinii de zi :
Probleme curente.
Domnul consilier Lupoaie Ioan arata faptul ca ar trebui sa fie achizitionate toalete mobile in vederea
desfasurarii in bune conditii a evenimentelor publice.
Domnul primar raspunde ca se va lua in considerare propunerea.
Domnul consilier Lupoaie Ioan mai spune ca ar trebui sa fie organizat balul gospodarilor cu ocazia
zilelor comunei si consilierii ar trebui sa dea exemplu venind toti la bal.
Domnul primar spune ca dupa ce se va renova Caminul Cultural al comunei va exista tot ce este nevoie
pentru desfasurarea unui bal.
Domnul consilier Luchian Vasile propune ca din suma aprobata pentru repararea drumurilor pe anul
2016 sa fie reparata si o portiune de drum in Costisa de 15 m lungime.Ar mai trebui vopsit si gardul la
Caminul Costisa.
Domnul primar raspunde ca trebuie prinsa cheltuiala la investitii si ca trebuie un proiectant de la
drumuri si poduri, altfel se ajunge la explicatii cu privire la cheltuielile facute.
Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara spune ca ar mai trebui facute reparatii la Scoala Costisa.
Domnul primar raspunde ca au fost alocate fonduri pentru repararea salilor de clasa.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca ar trebui reparat si exteriorul nu numai interiorul.
Domnul consilier Lupoaie Ioan spune ca in zona lui este o curba fara vizibilitate si de cand drumul a
fost betonat se circula cu viteza foarte mare si ar trebui pusa o oglinda pentru a se evita viitoare accidente.
Domnul primar respunde ca s-a intamplat deja un accident in Vuliva si se vor lua masuri.
Domnul consilier Moisuc Mihai arata faptul ca la intrarea in comuna este un teren , pe care sunt
aruncate gunoaie si se vede foarte urat , iar cand cineva vine in comuna este primul lucru care ii sare in ochi.
Domnul primar raspunde ca se va lua legatura cu cetateanul al carui teren este.
Domnul consilier Balan Viorel spune ca ar trebui unde se intrerupe betonarea sa se faca o panta
betonata , sa nu mai existe prag.
Domnul primar raspunde ca nu este voie si trebuie facuta rampa din pietris.
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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.

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar al comunei,

Rusu MIHAI

Oltea Rodica MOISUC
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