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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, 06.01.2017, 

în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei Gheorghe Ştreangă nr. 1 din 04.01.2017 a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta de îndată pentru data de 

06.01.2017, ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti toti 15 

consilieri. 

La sedinta mai participa  domnul   contabil Guta 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 majoritatea consilierilor in functie convocati, sedinta este legal 

constituita si poate sa-si desfasoare lucrarile.  

Presedintele de sedinta cere domnului Primar prezentarea proiectului ordinii de zi si il 

supune la vot. 

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

proiectul ordinii de zi fiind adoptat in forma prezentata. 

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 sedintei ordinare de lucru a 

Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 20.12.2016; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de  dezvoltare din  

excedentul bugetului local pe   anul  2016; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. 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 sedintei ordinare de lucru a 

Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 20.12.2016; Iniţiator-Secretarul 

comunei-Moisuc Oltea Rodica; 
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         Presedintele de sedinta intreaba daca sunt obiectii cu privire la forma si continutul 

procesului-verbal din şedinta anterioară care a fost pus la dispozitia consilierilor, de catre 

secretarul comunei, inaintea sedintei. 

Nefiind obiectii, preşedintele sedintei, propune votarea procesului-verbal in forma 

prezentată. 

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 prezentată. 

  

Se trece  la al doilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de  dezvoltare din  

excedentul bugetului local pe   anul  2016; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;           

 

Domnul Primar Ștreangă Gheorghe  prezinta proiectul si expunerea de motive. 

Confrom legislației în vigoare, în situația în care secțiunea de funcționare sau dezvoltare 

înregistrează deficit, consiliul local are obligația de a aproba prin hotărîre, acoperirea definitivă 

din excedentul bugetar local, până la data de 9 ianuarie 2017. 

Domnul consilier Capra Vasile intreaba despre ce e vorba, in detaliu. 

Domnul primar raspunde ca este vorba de acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare cu 

excedentul bugetar de pe anul 2016 in suma de 1.785.500,79 lei. Mai precizeaza ca o parte din 

banii ce se aloca pentru acoperirea deficitului sectiunii reprezinta o plata catre societatea 

comerciala “Forestbrod SRL”, plata ce a fost intarziata datorita faptului ca nu s-au adus inca 

toate buletinele de experiza de catre firma in cauza referitoare la lucrarea executata. 

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 Hotărârea nr.1. 

 

 

   Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi: probleme curente; 

 

 

 Domnul primar spune ca toate platile catre firmele care sunt implicate in proiectele 

derulate la nivelul comunei vor fi facute dupa receptia lucrarilor si nu inainte si da ca exemplu 

litigiul cu firma “Labirint”unde, din cauza ca nu nu s-a putut finaliza proiectul-din cauza 

litigiului, sau pierdut sume in valoare de 2,5 milioane de euro- pentru proiectul apa si canalizare 

pentru localitatea Costisa, dat fiind ca nu se poate incepe un nou proiect de canalizare pana nu 

este finalizat cel in lucru. 

De asemenea domnul primar mai informeaza ca pe SEAP comuna e prima pe judet avand 

ADI-ul finantat cu 3 milioane de euro, la o licitatie unde  participa 9 societati inscrise, doua din 

ele fiind eliminate pentru ca nu au avut documentele pentru licitatie conforme cu legislatia in 

vigoare.Verificarea finantarii este facuta de 2 specialisti de la finante, pentru ca este o suma 

foarte mare ( 3 milioane de euro) si acest lucru este bun pentru ca nu se va putea spune ca au fost 

facute aranjamente la nivelul primariei.  

 Domnul consilier Capra Vasile intreaba daca primaria mai are raspundere. 

Domnul primar raspunde ca primaria are raspunderea implementarii proiectului, dar 

partea cu organizarea licitatiei de atribuire si tot ce tine de logistica demararii proiectului nu mai 
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depinde de primarie .In plus departajarea la licitatie  nu se mai face cu pretul cel mai mic ci si in 

functie de lucrari similare executate si dotarea existenta. 

Se asteapta finalizarea licitatiei, una din firmele inscrise fiind italiana, mai participand si 

firma Test Prima. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca in comuna sunt 3 dealuri mari si dat fiind ca este 

iarna, sa se ia masuri sa nu derapeze masinile cand le urca. 

 Domnul primar raspunde ca a fost imprastiat material antiderapant dar ar trebui sa fie 

constienti si soferii ca trebuie sa circule in conditii de iarna, masina sa fie dotata pentru aceste 

conditii si sa se respecte indicatoarele cu limitarea de viteza.. 

 Domnul consilier Capra Constantin spune ca este un plop rupt de vant si ar trebui sa fie 

taiat si dus sa faca foc o persoana mai necajita. 

Domnul primar raspunde ca au fost deja duse lemne uscate si taiate persoanelor 

defavorizate. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai intreaba daca mai sunt probleme de ridicat in sedinta. 

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, 

 

 

Mihai  MOISUC  

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 

 

 

 
 

 


