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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, 27.02.2017, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 95 din 21.02.2017 a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 27.02.2017 , 

ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 consilieri 

lipsind doar domnul consilier Grigoraș Vasile . 

 La sedinta mai participă domnul   inspector Guţă Mircea, domnul consilier Moisuc 

Constantin, domnul consilier Moisuc Cristin și domnul jurist Costan Alexandru, iar din partea 

cadrelor didactive ale scolii Iraclie Porumbescu sunt prezenti domnii Foca Sorin si Popovici 

Vasile. 

 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 Moisuc Mihai , 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 Moisuc Mihai , presedintele de sedinta citeste proiectul ordinii de zi: 

 

1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei de îndată  a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 06.01.2017; 

Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare   privind aprobarea investiției   ” Modernizare 

drumuri în comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava”; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de 

lucrări de interes local pe baza caruia beneficiarii de ajutor social vor 

efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001 ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistenților personali 

ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

5. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie Porumbescu” Fratautii 

Noi; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 
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6. Proiect de hotarare  privind mentinerea retelei scolare existente in 

anul scolar curent si pentru anul scolar 2017-2018 in comuna 

Fratautii Noi, judetul Suceava ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea regulamentelor privind 

procedura de închiriere, concesionare și vânzare a bunurilor imobile 

din domeniul privat al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

9. Proiect de privind aprobarea sumei  actualizate a cofinanțării UAT 

Frătăuții Noi, la obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare, 

extindere și dotare Așezământ cultural Frătăuții Noi”, recalculată cu 

TVA 19 %; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

10. Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr. 45 din 26.09.2016 

privind aderarea comunei FRĂTĂUȚII NOI la Asociaţia Comunelor 

din România ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ”Reparații  la 

Dispensarul uman al comunei Frătăuții Noi, Judetul Suceava” ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției”Reparații  la Școala 

Gimnazială Samuil Isopescul, din com. Frătăuții Noi, Judetul 

Suceava” ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

13. Probleme curente . 

 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe anunță faptul ca a mai aparut un punct pe ordinea de zi a 

sedintei, cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici la investitia ”Canalizare și Stație 

de Epurare în sistem centralizat”, punct aparut ca urmare a modificarii TVA de la 1 ianuarie 2017. 

 Domnul Moisuc Mihai , presedintele de sedinta citeste noul  proiect al ordinii de zi: 

 

1.  Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei de 

îndată  a Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 

06.01.2017; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-

Rodica; 

2. Proiect de hotarare   privind aprobarea investiției   ” Modernizare 

drumuri în comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava”; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de 

lucrări de interes local pe baza caruia beneficiarii de ajutor social vor 

efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001 ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistenților personali 

ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

5. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie Porumbescu” Fratautii 

Noi; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

6. Proiect de hotarare  privind mentinerea retelei scolare existente in 

anul scolar curent si pentru anul scolar 2017-2018 in comuna 

Fratautii Noi, judetul Suceava ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 
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7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea regulamentelor privind 

procedura de închiriere, concesionare și vânzare a bunurilor imobile 

din domeniul privat al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

9. Proiect de privind aprobarea sumei  actualizate a cofinanțării UAT 

Frătăuții Noi, la obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare, 

extindere și dotare Așezământ cultural Frătăuții Noi”, recalculată cu 

TVA 19 %; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

10. Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr. 45 din 26.09.2016 

privind aderarea comunei FRĂTĂUȚII NOI la Asociaţia Comunelor 

din România ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ”Reparații  la 

Dispensarul uman al comunei Frătăuții Noi, Judetul Suceava” ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției”Reparații  la Școala 

Gimnazială Samuil Isopescul, din com. Frătăuții Noi, Judetul 

Suceava” ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actaulizați, reprezentând noua valoare a investiției 

”Canalizare și Stație de Epurare în sistem centralizat”, compusă din 

valoarea serviciilor/lucărilor executate, decontate sau nedecontate 

până la 31.12.2016, și valoarea rest de executat  ; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

14. Probleme curente . 

 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei cu punctul nou introdus.  

 Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 0 

astfel incat a fost aprobata noua ordine de zi  . 

 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 ședintei de 

îndată  a Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 

06.01.2017; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-

Rodica; 

2. Proiect de hotarare   privind aprobarea investiției   ” 

Modernizare drumuri în comuna Frătăuții Noi, Județul 

Suceava”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni 

sau de lucrări de interes local pe baza caruia beneficiarii de 

ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzute de Legea 

416/2001 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 
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5. Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, 

în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie 

Porumbescu” Fratautii Noi; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; 

6. Proiect de hotarare  privind mentinerea retelei scolare existente 

in anul scolar curent si pentru anul scolar 2017-2018 in 

comuna Fratautii Noi, judetul Suceava ; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Inventarului bunurilor 

care apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, 

judeţul Suceava ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea regulamentelor privind 

procedura de închiriere, concesionare și vânzare a bunurilor 

imobile din domeniul privat al comunei Frătăuții Noi, județul 

Suceava ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

9. Proiect de privind aprobarea sumei  actualizate a cofinanțării 

UAT Frătăuții Noi, la obiectivul de investiții 

”Reabilitare,modernizare, extindere și dotare Așezământ 

cultural Frătăuții Noi”, recalculată cu TVA 19 %; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

10. Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr. 45 din 

26.09.2016 privind aderarea comunei FRĂTĂUȚII NOI la 

Asociaţia Comunelor din România ; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ”Reparații  la 

Dispensarul uman al comunei Frătăuții Noi, Judetul Suceava” ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției”Reparații  la 

Școala Gimnazială Samuil Isopescul, din com. Frătăuții Noi, 

Judetul Suceava” ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actaulizați, reprezentând noua valoare a investiției 

”Canalizare și Stație de Epurare în sistem centralizat”, 

compusă din valoarea serviciilor/lucărilor executate, 

decontate sau nedecontate până la 31.12.2016, și valoarea 

rest de executat  ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

14. 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 ședintei de îndată  a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 06.01.2017;  
Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 
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 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 investiției   ” Modernizare 

drumuri în comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava”; inițiator –primar 

Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre precizand tronsoanele de 

drum prinse in proiect. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca drumurile vor fi betonate sau asfaltate. 

 Domnul primar ii raspunde ca drumurile vor fi betonate prin Programul National de 

Dezvoltare Locala. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca mai sunt si alte drumuri de betonat. 

 Domnul primar ii rapunde ca drumuri ar mai fi dar sa vada intai daca vor fi aprobate acestea 

propuse. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba care este valoarea investitiei. 

 Domnul primar ii raspunde ca investitia se ridica la peste 1,8 milioane euro. 

 Domnul consilier Capra Vasile intreaba care a fost valoare investitiei la investitia déjà 

finalizata cu drumurile din comuna. 

 Domnul primar ii raspunde ca valoarea aprobata a fost de 1,5 milioane de euro dar la licitatie 

firma care a adjudecat proiectul a venit cu oferta de  1,1 milioane euro, pentru 7,3 km de drum. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai 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. 2. 

  

 Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de acțiuni sau de 

lucrări de interes local pe baza caruia beneficiarii de ajutor social vor 

efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001 ; 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  

         Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cate persoane sunt . 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde  sunt 93 de persoane ce beneficiaza de ajutor 

social iar dintre masurile propuse avem : spargere lemne, scoatere de pamant, curatenie in comuna, 

iar daca mai sunt propuneri lista este deschisa.  

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian spune ca ar trebui scoase aceste persoane la 

curatenie, caci suntem in urma fata de alte comune la capitolul acesta. 
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 Domnul primar raspunde ca se lucreaza foarte greu cu ei caci vin cu scutiri de efort fizic de 

la doctori. 

 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. 3. 

  

Se trece  la al patrulea  punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistenților personali 

ai persoanelor cu handicap pentru 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 aratand ca 

numarul aprobat pentru 2017 al asistentilor personali este de 50. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cate persoane sunt déjà angajate. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca sunt déjà 44 persoane angajate. 

 Domnul consilier Capra Vasile intreaba ce se intampla daca mai apar alte persoane . 

 Domnul primar raspunde ca din acest motiv s-a prevazut o rezerva de 6 persoane. 

 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. 4. 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind  desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, în Consiliul de 

administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi; 

inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de 

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare apoi invita consilierii sa faca propuneri pentru 

doua locuri in consiliul de adminisratie al scolii. 

 Domnul consilier Luchian Vasile propune pe domnul consilier Rusu Mihai. 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian il propune pe domnul consilier Ioan Lupoaie. 

  Domnul preşedinte de şedinţă supune votului desemnarea domnului Rusu Mihai ca 

reprezentant din partea Consiliului local in Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie 

Porumbescu” Fratautii Noi. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, 

s-au abţinut -  1, astfel ca domnul Rusu Mihai a fost desemnat ca reprezentant din partea 

Consiliului local in Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie Porumbescu” Fratautii 

Noi. 

 Domnul preşedinte de şedinţă supune votului desemnarea domnului Lupoaie Ioan ca 

reprezentant din partea Consiliului local in Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie 

Porumbescu” Fratautii Noi. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, 

s-au abţinut -  1, astfel ca domnul Lupoaie Ioan a fost desemnat ca reprezentant din partea 
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Consiliului local in Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie Porumbescu” Fratautii 

Noi. 

 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 proiectul de hotarare 

privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, 

în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale  „Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi. 

  Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 5. 

 

Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind mentinerea retelei scolare existente in anul 

scolar curent si pentru anul scolar 2017-2018 in comuna Fratautii Noi, 

judetul Suceava ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba daca numarul copiilor inscrisi la scoala a scazut sau 

a crescut. 

 Domnul consilier Olari Vasile raspunde ca numarul copiilor ce frecventeaza cursurile scolii a 

scazut.  

 Domnul consilier Moisuc Mihai 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. 6. 

 

Se trece  la al saptelea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind  aprobarea Inventarului bunurilor care 

apartin domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava ; 

inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre . 

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca ar fi fost normal sa aiba si consilierii anexa la 

proiect. 

 Doamna secretar Moisuc Oltea-Rodica raspunde ca proiectul a putut fi consultat in ultimele 

30 de zile, de cand a fost pus in dezbatere, dar daca se doreste se poate multiplica imediat anexa. 

 Domnul primar completeaza ca inventarul s-a modificat ca urmare a vinderii unor terenuri 

pentru constructii de case si a capului tractor. 

Domnul consilier Capra Vasile aminteste ca toate vanzarile s-au facut cu aprobarea 

consiliului local. 

 Domnul primar mai aminteste ca au fost prinse in inventar platforma de colectare a gunoiului 

de grajd si utilajele ce o deservesc. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca nu s-a repornit procedura de vindere a 

terenurilor. 

 Domnul primar ii raspunde ca s-a primit avizul favorabil de la Bucuresti asa  ca, in cel mai 

scurt timp se va reporni procedura de vanzare a terenurilor, mai ales ca s-au adunat aproximativ 60 
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de cereri de cumparare in ultimii 2 ani. Mai anunta ca s-a modificat metodologia si procedura de 

vanzare a parcelelor, enumerand pe scurt modificarile. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai 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. 7. 

 

Se trece  la al optulea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind  aprobarea regulamentelor privind 

procedura de închiriere, concesionare și vânzare a bunurilor imobile din 

domeniul privat al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava ; inițiator –

primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre apoi puncteaza pe scurt 

procedura de urmat pentru vanzarea unui bun imobil. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai 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. 8. 

 

Se trece  la al noualea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de privind aprobarea sumei  actualizate a cofinanțării UAT 

Frătăuții Noi, la obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare, 

extindere și dotare Așezământ cultural Frătăuții Noi”, recalculată cu 

TVA 19 %; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre precizand ca datorita 

modificarii TVA-ului de la 20% la 19% au trebuit recalculate toate sumele din devizul lucrarii. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cand incepe modernizarea caminului. 

 Domnul primar raspunde ca proiectul este in faza organizarii licitatiei de atribuire a 

contractului de modernizare. Cum licitatia nu este organizata de comuna nu poate da un termen 

précis. Mai anunta suma de 223.133 care reprezinta participarea comunei recalculate. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai 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. 9. 

 

Se trece  la al zecelea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr. 45 din 26.09.2016 

privind aderarea comunei FRĂTĂUȚII NOI la Asociaţia Comunelor 

din România ;inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre precizand ca modelul 

hotararii de aderare a comunei la Acor- primit de la Acor Suceava, prin care toate comunele din 

tara au aderat, a fost gasit cu vicii de legalitate de catre Institutia Prefectului-judetului Suceava. 
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 Domnul consilier Luchian Vasile vrea sa se precizeze ca nu este vina Consiliului local, 

proiectul fiind initiat de primar. 

 Domnul primar raspunde ca modelul de la HCL nr. 45/2016 a fost primit de la Acor si a fost 

folosit in toata tara si numai in judetul Suceava au fost intalnite astfel de probleme de legalitate. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai 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. 10. 

 

Se trece  la al unsprezecelea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ”Reparații  la 

Dispensarul uman al comunei Frătăuții Noi, Judetul Suceava” ; inițiator 

–primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre precizand ca si acest 

proiect se va realiza prin accesarea de fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare 

Locala- PNDL-partea a doua. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba care ar fi valoarea investitiei. 

 Domnul primar ii raspunde  ca ar fi nevoie de aproape 192.000 euro cu tot cu schimbarea 

acoperisului, cu repararea etajului, cu dotarea cu doua central termice, cu izolatia termica a cladirii, 

schimbarea geamurilor. 

 Mai precizeaza ca, in urma discutilor cu proiectantul s-a facut necesar construirea unui nou 

corp, care sa adaposteasca central termica, iar acest lucru face ca denumirea initiala a proiectului sa 

fie improprie, astfel ca solicita consilierilor sa aprobe noua denumire a proiectului de hotarare, si 

anume: 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ” Reabilitarea si extinderea   Dispensarului 

uman din satul Frătăuții Noi , comuna Frătăuții Noi, Judetul Suceava”, 

 

nemaifiind vorba doar de reparatii ale cladirii dispensarului ci si de o extindere a lui, prin acel nou 

corp creat in scopul adapostirii centralei termice. 

 Domnul consilier Capra Vasile intreaba daca nu este centrala termica la dispensarul uman. 

 Domnul primar ii raspunde ca este dar este mica, intr-o dependenta improprie si abia 

incalzeste cabinetele doctorilor.In plus este o solicitare a unui doctor din Siret care sa deschida un 

cabinet de fizioterapie. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai supune la vot propunerea de redenumire a proiectului. 

 Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, 

denumirea proiectului devenind: 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ” Reabilitarea si extinderea   Dispensarului 

uman din satul Frătăuții Noi , comuna Frătăuții Noi, Judetul Suceava” 

 

 Domnul consilier Rusu Mihai intreaba daca se vor modifica chiriile pe care le percepe 

primaria cabinetelor individuale ale doctorilor. 

 Domnul primar ii raspunde ca dupa terminarea modernizarii cladirii se va discuta si acest 

aspect. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai intreaba daca este avizul comisiei . 

 Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei. 
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 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. 11. 

 

Se trece  la al doisprezecelea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare privind aprobarea investiției”Reparații  la Școala 

Gimnazială Samuil Isopescul, din com. Frătăuții Noi, Judetul Suceava” 

;  inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre precizand ca sursa de 

finantare va fi tot aceeasi ca la primele doua proiecte- respectiv fonduri europene accesate prin 

PNDL- partea a doua. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba in ce va consta investitia. 

 Domul primar spune ca se vor face reparatii generale la scoala Costisa. Se va prelungi corpul 

de scoala si se va face etaj, se vor face toalete interioare. 

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca scoala are déjà etaj. 

 Domnul primar ii raspunde ca se va face etajul peste tot parterul scolii, se va turna placa de 

beton peste tot parterul cladirii. 

 Domnul consilier Olari Vasile- directorul scolii- spune ca prin marirea scolii se urmareste ca 

toti copiii sa isi desfasoare orele de clasa intr-un singur schimb. 

 Domnul primar mai adauga ca totalul investitiei este de 433.000 euro. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai 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. 12. 

 

 

  

  

Se trece  la al treisprezecelea punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente.       

 

 Domnul  primar Streanga Gheorghe prezinta Raportul de evaluare a performantei 

profesionale individuale a secretarului comunei, doamna Moisuc Oltea-Rodica pe anul 2016. 

 In continuare prezinta o adresa primita de la Orange Romania prin care se solicita 

concesionarea pentru o perioada de 10 ani a unei suprafete de 1,3 ari in vederea mutarii unei 

antena de telefonie orange (amplasata in intravilanul comunei) pe un alt amplasament, situat la 800 

m distantă de ultima casa din sat. 

 De asemenea solicita celor doi membri Orange ( domnul Adrian Ionescu si domnul Razvan 

Radulescu), sositi in timpul sedintei, sa expuna situatia. 

Astfel consiliul local a aflat ca, daca se desfiinteaza antenna, nu va mai fi semnal la operatorul de 

retea Orange si se decide ca in urmatoarea sedinta sa se inceapa demersurile necesare concesionarii 

respectivei parcele. 

 Domnul primar mai prezinta o adresa catre Primaria comunei Fratautii Noi, semnata de 

majoritatea cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale „Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi, 

prin care se solicita prezentarea in cadrul sedintei consiliului local a continutului acesteia. 

 Domnul Foca Sorin ia cuvantul si sintetizind continutul adresei, explica ca salariile 

profesorilor nu au fost actualizate, prin programul EDUSAL, in conformitate cu ultimele 
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reglementari in vigoare, profesorii fiind nedreptatiti din punct de vedere al salarizarii.Aceasta 

adresa este o notificare prin care este anuntat consiliul local de demersul intreprins de sindicatul 

din invatamant in vederea solutionarii problemei remuneratiei profesorilor, domnul Foca Sorin 

fiind delegat de inspectoratul in invatamant sa prezinte contestatia respectiva. 

 Domnul primar arata ca in adresa este solicitat sa raspunda in scris dar el nu poate da alt 

raspuns decat ca a fost prezentata in consiliu local contestatia profesorilor. 

 Domnul consilier Olari Vasile arata ca scoala nu  are nici o vina pentru erorile de calcul, ele 

au aparut in cadrul platformei EDUSAL. 

 Domnul Foca Sorin anunta ca a venit sa mai prezinte o problema. Este vorba de o Hotarare 

judecatoreasca din 30 martie 2015, definitiva si irevocabila, prin care 58 de cadre didactice au 

castigat in instanta o serie de de bani ce reprezinta  dobanzi referitoare la sumele de bani retinute 

cadrelor didactice cand le-au fost taiate din salarii in anul 2008.  

 Domnul Foca Sorin mai aminteste ca a prezentat respectiva Hotarare judecatoreasca la 

momentul respectiv, atat doamnei secretar cat si domnului primar si cum nu se intrevede 

solutionarea ei, este hotarat, ca reprezentant al sindicatului profesorilor la nivelul comunei Fratautii 

Noi, sa intreprinda toate demersurile pentru a pune in aplicare respectiva Hotarare judecatoreasca. 

 Mai precizeaza ca sunt doua modalitati prin care se poate finaliza demersul- una pe cale 

amiabila iar cealalta cu ajutorul unui executor judecatoresc. Nu ar dori sa apeleze la a doua 

modalitate si nu doreste sa fie luata ca o amenintare dar daca numai una din cele 58 de persoane 

apeleaza la un executor judecatoresc se va ajunge la blocarea conturilor primariei pana in 

momentul in care se vireaza sumele datorate profesorilor, fiind vorba de 160.000 lei aproximativ. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai intreaba daca este nominalizata primaria sa plateasca aceste 

sume. 

 Domnul Foca Sorin spune ca este nominalizata scoala dar cum toti banii scolii sunt virati de 

primarie se va ajunge la discutia profesori-primarie. 

 Mai  precizeaza ca sunt primarii din judet, mai intelegatoare, unde aceste sume au fost platite 

iar daca la o singura primarie au fost platite inseamna ca este un cadru legal. 

 Domnul primar ii raspunde ca el personal nu are nimic impotriva. A fost facuta adresa catre 

finante, la care a fost anexata o copie a Hotararii judecatoreasti si se asteapta alocarea sumelor 

necesare. 

 Domnul Foca Sorin solicita in mod expres doamnei secretar sa specifice in procesul verbal al 

sedintei faptul ca reprezentantii cadrelor didactice au venit la sedinta sa notifice faptul ca vor pune 

in executare prevederile hotararii judecatoresti nr. 700 din 30 martie 2015.  

Domnul consilier Luchian Vasile le raspunde domnilor profesori ca nu este rea intentie din 

partea consiliului local si ca, in momentul in care vor fi sume disponibile, vor fi facute platile catre 

profesori. 

Domnul consilier Rusu Mihai propune sa se astepte raspunsul la adresa facuta de catre 

primarie catre finante . 

 Domnul primar Gheorghe Streanga spune ca platile vor fi facute dar sa fie alocati bani de la 

buget pe capitolele speciale de unde sa se plateasca  obligatiilor ce decurg din hotararea 

judecatoreasca. 

 Doamna consilier Moisuc Vera propune sa se dea nume de strada drumurilor nou betonate. 

 Domnul primar ii raspunde ca este de accord dar toate persoanele de pe acele strazi vor 

trebui sa isi schimbe cartile de identitate, caci acolo este trecuta adresa. 

 Doamna consilier Moisuc Vera mai face o propunere legata de cei care fac munca in folosul 

comunitatii si anume sa se faca un program de lucru saptamanal de 2 ore pe zi in care sa faca 

curatenie in comuna.  

 Domnul primar ii raspunde ca foarte multi din ei aduc adeverinte de la medic cum ca nu pot 

face munca fizica si este foarte greu sa faci ceva cu ei. 
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 Doamna consilier Moisuc Vera mai intreaba daca se va muta in cele din urma si antena de pe 

raza postului politiei de frontieră. 

 Domnul jurist ii raspunde ca este terenul ministerului de interne si doar o hotarare 

judecatoreasca i-ar scoate de acolo. 

Domnul primar mai anunta ca din acest an se va plati in plus 80 lei pe tona de gunoi 

neselectat iar de anul viitor se vor plati in plus inca 120 lei/tona si propune consilierilor sa 

constietizeze catre cetateni faptul ca vor trebui sa selecteze gunoiul menajer pe care il arunca din 

gospodaria proprie.  

De asemenea domnul primar ii spune domnului inginer Moisuc Constantin sa prezinte 

cererile de cumparari de terenuri din domeniul privat al comunei. 

Domnul inginer Moisuc Constantin arata ca, in cei 2 ani de cand nu s-au mai facut vanzari, s-

au strans peste 60 de cereri in acest sens. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca s-au reluat vanzarile la terenuri. 

 Domnul primar îi raspunde ca s-au reluat dar in conditiile hotararii de consiliu nou aprobate, 

toate suprafetele sa fie intabulate, cu caiete de sarcini si tot ce mai e specificat. 

 Domnul primar il roaga pe domnul presedinte de sedinta sa supuna la vot daca e de acord 

consiliul cu reluarea vanzarilor de teren din domeniul privat al comunei. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai supune la vot propunerea de reluare a vanzarilor de teren din 

domeniul privat al comunei. 

 Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, astfel ca 

propunerea de reluare a vanzarilor de teren din domeniul privat al comunei a fost aprobata. 

 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 
 

 


