ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 27.10.2017,
în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 384 din 27.10.2017 a fost
convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta de îndată pentru data de 27.10.2017,
ora 09,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.
Domnul consilier Grigoras Vasile, face prezenta consilierilor si constata ca sunt 13 din cei 15
consilieri in functie, lipsind domnii consilieri Capră Vasile și Rusu Mihai.
La sedinta mai participă domnul consilier Moisuc Iulian-Cristin.
Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent, preia conducerea lucrarilor
sedintei si arata ca fiind prezenti 13 din cei 15 consilieri in functie convocati, sedinta este legal
constituita si poate sa-si desfasoare lucrarile.
Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent, citeste proiectul ordinii de zi:
1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare a
Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 27.09.2017; IniţiatorSecretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea si Extinderea Dispensarului
Medical Uman din satul Frătăuții Noi, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava “;
Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii
”Reabilitarea si Extinderea Dispensarului Medical Uman din satul Frătăuții Noi,
comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava ”, în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Locală 2017-2020; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea si extinderea Școlii Gimnaziale
„Samuil Isopescu” din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava” ;
Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii “
Reabilitarea si extinderea Școlii Gimnaziale „Samuil Isopescu” din satul Costisa,
comuna Frătăuții Noi, județul Suceava”, în cadrul Programului Național de
Dezvoltare Locală 2017-2020; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
6.
Probleme curente .
.
Domnul Grigoras Vasile, 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.
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Doamna 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, precum si faptul ca, presedintele de sedinta,
conform HCL nr. 28 din 30.05.2017, este domnul consilier Luchian Vasile,.
De asemenea doamna secretar solicita consilierilor locali sa comunice daca se afla intr-un
posibil conflict de interese fata de proiectele de pe ordinea de zi aprobata.

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 27.09.2017;
Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Presedintele sedintei intreaba daca toti consilierii au luat la cunostinta de procesul verbal al
sedintei 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 doilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea si Extinderea
Dispensarului Medical Uman din satul Frătăuții Noi,
comuna
Frătăuții Noi, Județul Suceava “; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este vorba
despre proiectul initiat in luna februarie cu privire la reabilitarea si extinderea Dispensarului
Medical Uman din comuna. Datorita faptului ca sumele aprobate pentru proiect de catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale difera de cele prinse in Devizul General din luna februarie, a fost necesară o
recalculare a tuturor sumelor prinse in deviz și principalii indicatori trebuie sa fie din nou aprobati
de catre consiliul local, iar datorită faptului ca termenul limita de depunere a documentatiei este 30
octombrie 2017, a fost nevoie sa se intruneasca Consiliul local, in regim de urgență.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba ce se va renova de acesti bani la dispensar.
Domnul primar îi raspunde ca se va schimba acoperisul, se va izola termic cladirea, se vor
renova interioarele, inclusiv camerele de la etaj, se va face camera centralei, se va dota cu centrala
noua cladirea și se va face o fosa septica speciala pentru dispensar.
Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca modernizarea va cuprinde si aripa ce
gazduieste posta.
Domnul primar îi raspunde ca nu, deoarece partea din cladire care este ocupata de posta a
fost castigata de catre posta romana prin hotarare judecatoreasca. Se va face un efort sa se izoleze
toata cladirea la exterior, iar pentru renovarea interioarelor detinute de posta se va face o adresa
catre aceasta.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul Galan Constantin , preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Nemaifiind alte propuneri 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. 46.

Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivului de
investiţii ”Reabilitarea si Extinderea Dispensarului Medical Uman din
satul Frătăuții Noi,
comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava ”, în
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 ; inițiator
–primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este vorba
despre aprobarea sumei pe care o suporta comuna, cu privire la proiectul in cauza, aici intrand
plata documentatiei cu privire la proiect ( studiu de fezabilitate, diriginția de santier, avize, etc.)
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
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. 47.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea si extinderea Școlii
Gimnaziale „Samuil Isopescu” din satul Costișa, comuna Frătăuții
Noi, județul Suceava” ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este vorba
despre proiectul initiat in luna februarie cu privire la reabilitarea si extinderea Școlii gimnaziale
”Samuil Isopescu” din comuna. Datorita faptului ca sumele aprobate pentru proiect de catre
Ministerul Dezvoltarii Regionale difera de cele prinse in Devizul General din luna februarie, a fost
necesară o recalculare a tuturor sumelor prinse in deviz și principalii indicatori trebuiind aprobati
din nou de catre consiliul local, iar datorită faptului ca termenul limita de depunere a
documentatiei este 30 octombrie 2017, a fost nevoie sa se intruneasca Consiliul local, in regim de
urgență, în ședință de îndată.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
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. 48.
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivului de
investiţii “ Reabilitarea si extinderea Școlii Gimnaziale
„Samuil
Isopescu” din satul Costisa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava”, în
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cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020; inițiator –
primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este vorba
despre aprobarea sumei pe care o suporta comuna, cu privire la proiectul in cauza, aici intrand
plata documentatiei cu privire la proiect ( studiu de fezabilitate, diriginția de santier, avize, etc.)
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
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. 49.

Se trece la al șaselea punct al ordinii de zi :

Probleme curente.
Domnul primar anunta că, in privinta modernizarii drumului din zona Jacoteni, firma
Test Prima, ce a contestat castigarea licitatiei de catre Suct S.A., cu privire la modernizarea
drumului, a pierdut la curtea de contencios administrativ si a facut recurs in ultima zi, dar
recursul se va judeca in termen de 2 saptamani, astfel ca se va debloca inceperea lucrarilor.
In aceeasi situatie s-a aflat si modernizarea drumurilor, prin AFIR, unde contractul
prevedea sa se faca lucrari in valoare de 33 de miliarde (bani vechi) anul curent. Cum a fost
totul blocat din cauza contestatiilor la licitatia de atribuire, sumele nu s-au putut cheltui si se
vor plati penalitati.
Domnul consilier Olari Vasile intreaba daca in decembrie Test Prima mai are voie sa faca un
alt recurs.
Domnul primar respunde ca a fost ultimul recurs si dupa ce se va judeca și pronunta,
se poate merge sa se semneze contractul cu firma executanta.
Nefiind 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,

Luchian Vasile

Oltea Rodica MOISUC

