ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 28.04.2017,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 147 din 21.04.2017 a fost
convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 28.04.2017 ,
ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.
Domnul consilier Moisuc Constantin, delegat cu atributii de secretar pe perioada concediului
de odihna a doamnei secretar Moisuc Oltea-Rodica, face prezenta consilierilor si constata ca sunt
prezenti 13 consilieri lipsind domnul consilier Grigoraș Vasile si domnul consilier Nastasi AdrianIulian .
La sedinta mai participă domnul inspector Guţă Mircea, domnul consilier Moisuc Cristin și
domnul jurist Costan Alexandru.
Domnul consilier Rusu Mihai, decanul de varsta prezent, preia conducerea lucrarilor sedintei
si arata ca fiind prezenti 13 consilieri in functie convocati, sedinta este legal constituita si poate
sa-si desfasoare lucrarile.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta cererea domnilor consilieri Grigoras Vasile si
Nastasi Adrian-Iulian prin care isi motiveaza absenta, pe motive de sanatate, respectiv motive
familiale intemeiate.
Domnul Rusu Mihai, supune la vot domnilor consilieri Grigoras Vasile si Nastasi AdrianIulian de a li se motiva absenta.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0
,absenta domnilor consilieri fiind aprobata de consiliul local .
Domnul consilier Rusu Mihai, decanul de varsta prezent, citeste proiectul ordinii de zi:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare a
Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 22.03.2017; IniţiatorSecretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Proiect de hotarare privind alegerea ”Președintelui de ședință” al
Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru ședința
din luna aprilie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ”Amenajare parcare auto
in zona dispensarului uman Fratautii Noi”; Iniţiator-Primar-Gheorghe
Streangă;
Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr. 55/2016 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 ; Iniţiator-PrimarGheorghe Streangă;
Proiect de hotarare privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente
personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții
Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile Decembrie 2016,
Ianuarie, Februarie și Martie 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
Proiect de hotarare privind aprobare investitiei ”Aplicare covor asfaltic –
reparatie drum comunal zona Cimitir,în comuna Frătăuții Noi, județul
Suceava”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;

7.

8.

9.
10.

Proiect de hotarare
privind aprobarea modificarii Organigramei și a
Statului de funcții al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava și ale
Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;Iniţiator-PrimarGheorghe Streangă;
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava
;Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
Probleme curente .

Domnul Rusu Mihai, supune la vot ordinea de zi a sedintei.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0
astfel incat a fost aprobata ordinea de zi .
Domnul consilier Moisuc Constantin, delegat cu atributii de secretar pe perioada concediului
de odihna a doamnei secretar, 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 al doilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind alegerea ”Președintelui de ședință” al
Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru
ședința din luna aprilie 2017 ;inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Rusu Mihai il propune ca presedinte de sedinta pe domnul consilier Rusu
Marcel-Vasile.
Nemaifiind alte propuneri la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0, s-au abţinut - 1,
domnul Rusu Marcel-Vasile devenind presedintele de sedinta, iar proiectul devenind astfel
Hotararea nr. 21.
Se trece la primul punct al ordinii de zi :
Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare a
Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 22.03.2017;
Iniţiator- Secretarul 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, 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 treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea investiției ”Amenajare parcare
auto in zona dispensarului uman Fratautii Noi”; inițiator –primar
Gheorghe Ștreangă;
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Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de
hotărâre.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare precizand faptul ca
proiectul a aparut si in urma discutiilor dintr-o sedinta anterioara referitoare la necesitatea
amenajarii unei parcari in zona dispensarului, valoarea totala fiind estimata la 77.000 lei sau
17.000 euro . Investitia va consta in amenajarea a 10 locuri de parcare , cu doua alei de acces
aferente si doua banci, totul va fi executat cu pavele.
Domnul consilier Olari George intreaba daca valoarea unui loc de parcare este de 1.700
euro, 10 locuri parcare x 1700 euro = 17.000 euro-valoarea investitiei.
Domnul primar raspunde ca 17.000 euro este valoarea investitiei totale, cu tot cu proiect,
studii de fezabilitate, caiet de sarcini, avize, la care se adauga valoarea propriuzisa a lucrarilor.
Domnul consilier Olari George intreaba daca au spatiu pe unde sa treaca copiii ce vin
dinspre biserica si merg spre magazinul general, daca nu cumva copiii vor trebui sa treaca printer
masini.
Domnul primar raspunde ca va fi creata o alee pe unde se va putea circula pietonal.
Domnul consilier Galan Constantin spune ca ar fi fost binevenita o schita a parcarii.
Domnul primar raspunde ca documentatia este intocmita urmand ca dupa aprobarea
consiliului sa se inceapa demersurile in vederea obtinerii tuturor avizelor.
Domnul consilier Rusu Mihai intreaba cand incepe lucrarea .
Domnul primar raspunde ca inca nu stie deoarece investitia se va face prin SEAP.
Domnul consilier Capra Vasile propune ca parcarea sa fie extinsa si in zona din spatele
Dispensarului.
Domnul primar raspunde ca propunerea e buna dar trebuie gasite fonduri, deja este pusa
piatra ca sa se poata circula.
Domnu consilier Lupoaie Ioan spune ca daca e vorba de prioritati, mai bine s-ar face prima
data o anexa in care sa se tina lemnele necesare incalzirii si abia dupa aceea o parcare.
Domnul primar raspunde ca anexa va veni o data cu proiectul de extindere si modernizare a
Dispensarului.
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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13 împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 22.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr. 55/2016 privind
stabilirea impozitelor si 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 aratand ca a
fost data o lege prin care au disparut o parte din taxe la nivel de tara si prin aceasta reanalizare a
HCL 55 se vor armoniza taxele locale cu reglementarile in vigoare.
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.
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Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 23.
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea acordării drepturilor băneşti
aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie
Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru
lunile Decembrie 2016, Ianuarie, Februarie și Martie 2017 ; inițiator –
primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de
hotărâre.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare aratand ca este vorba decontarea navetei
profesorilor ce nu locuiesc in localitate.
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 proiectul de hotarare.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 24.
Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare
privind aprobare investitiei ”Aplicare covor
asfaltic –reparatie drum comunal zona Cimitir,în comuna Frătăuții Noi,
județul Suceava”; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este vorba de
o investitie de aproximativ 109.000 lei.
Domnul consilier Galan Constantin intreaba cati metri are drumul.
Domnul primar raspunde ca este vorba de 267 metri.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cu ce firma se va face asfaltarea.
Domnul primar raspunde ca inca nu stie deoarece achizitia se va face prin SEAP, prin
licitatie.
Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 25.
Se trece la al saptelea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei și a
Statului de funcții al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava și ale
Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local; inițiator –
primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca Organigrama
a fost aprobata de ANFP la Bucuresti si acum trebuie aprobata si de catre Consiliul local.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca este o persoana angajata pentru achizitii.
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Domnul primar Ştreangă Gheorghe spune ca exista o persoana si a si fost trimisa la
specializare pe specific achizitii publice.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba ce este cu cele 5 posturi vacante din organigrama
pe fonduri europene.
Domnul primar raspunde ca vor fi angajati pentru functionarea platformei de nitrati.
Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile intreaba daca este avizul comisiei .
Domnul Fador Vasile , preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Nemaifiind alte propuneri la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 26.
Se trece la al optulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a Consiliului Local al comunei Frătăuții Noi, judetul
Suceava; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este o
actualizare necesara datorita faptului ca cel vechi era depasit d.p.d.v. legal.
Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile 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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 27.

Se trece la al noualea punct al ordinii de zi :
Probleme curente.
Domnul consilier Balan Viorel intreaba cand se va betona drumul din Jacoteni.
Domnul primar raspunde ca mai dureaza pentru ca s-au facut contestatii la procedura de
achizitie.
Domnul consilier Luchian Vasile arata ca a fost plombat drumul Radauti- Bilca si intreaba
daca nu s-ar putea face la fel si cu drumul ce duce spre Costisa.
Domnul primar spune ca urmeaza sa se repare si acel drum.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca nu s-ar putea instala cosuri de gunoi in statiile
de autobuz.
Domnul primar raspunde ca in anumite locuri au fost instalate deja cosuri si mai urmeaza
inca altele.
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,

RUSU Marcel-Vasile

Oltea Rodica MOISUC
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