ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 27.11.2017,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 395 din 21.11.2017 a fost
convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 27.11.2017 ,
ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.
Domnul consilier Grigoras Vasile, face prezenta consilierilor si constata ca sunt 12 din cei 15
consilieri in functie, lipsind domnii consilieri Capră Vasile, Nastasi Adrian-Iulian și Rusu Mihai.
Domnul primar Ștreangă Gheorghe prezinta cererile domnilor consilieri Capră Vasile,
Nastasi Adrian-Iulian și Rusu Mihai, prin care își motivează absența.
Domnul consilier Grigoras Vasile supune la vot cererile domnilor consilieri Capră Vasile,
Nastasi Adrian-Iulian și Rusu Mihai.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0 s-au abţinut - 0,
cererile domnilor consilieri Capră Vasile, Nastasi Adrian-Iulian și Rusu Mihai fiind motivate.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca motivand astfel absentele consilierilor nu
sunt probleme, dat fiind faptul că, la 3 absențe, își pot pierde functia de consilier local.
Doamna secretar raspunde ca, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 35 /2002, , pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobata prin
Legea nr. 673/2002 „Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de
specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv
a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice”. Deci daca a solicitat consiliului aprobarea si
a fost acceptata prin vot se considera motivata absenta si consilierului nu i se aplica prevederile
art. 9 alin (2) lit. d) din lege 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, care spune: “Calitatea de
consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului, în următoarele cazuri: d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare
consecutive ale consiliului;”
La sedinta mai participă domnul inspector Guţă Mircea, domnul jurist Costan Alexandru si
domnul consilier Moisuc Iulian Cristin.
Inainte de a se incepe lucrarile sedintei domnul consilier Moisuc Mihai cere sa se tina un
moment de reculegere pentru cel ce a fost profesorul Mușa Constantin-aromân din Grecia de nord,
un om carer a facut multe pentru comuna, în primii ani de dupa revolutie.
După momentul de reculegere domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent,
preia conducerea lucrarilor sedintei si arata ca fiind prezenti 12 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 30.10.2017; IniţiatorSecretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava, pe
anul 2018; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire a
procedurii de adoptare a taxelor speciale si instituirea taxei speciale de salubrizare
în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava, pentru anul 2018 ; Iniţiator-PrimarGheorghe Streangă;
4.
Proiect de hotarare privind validarea Dispoziţiei Primarului nr.
388/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe
luna Octombrie 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
5. 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 luna OCTOMBRIE 2017 ; IniţiatorPrimar-Gheorghe Streangă;
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei
Frătăuții Noi pe luna Noiembrie 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
7. Proiect de hotarare privind întocmirea unor rapoarte de evaluare în
vederea vânzării unor parcele de teren aflate în proprietatea privată a comunei
Fratautii Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
8.
Probleme curente .
Doamna secretara 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 Lupoaie Ioan.
De asemenea, solicită consilierilor locali sa comunice daca se afla intr-un posibil conflict de
interese fata de proiectele de pe ordinea de zi aprobata.
Nefiind comunicat nimic in acest sens,
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 30.10.2017;
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 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 de ocupare a functiilor
publice din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi, judetul
Suceava, pe anul 2018; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare aratand ca in fiecare an
Primaria comunei Fratautii Noi solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizarea
Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Consiliului local al comunei Fratautii Noi
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iar dupa primirea avizului agentiei se valideaza acest plan prin hotarare de consiliu local, dupa
care prezinta succint functiile publice de la nivelul primariei comunei.
Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca sunt modificari fata de anul trecut si ce se
stie despre angajarea unei persoane pe postul de referent urbanism.
Domnul primar îi raspunde ca nu sunt si din cate stie, angajarile in administratie sunt
blocate.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul Fădor 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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0 s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 54.
Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire a
procedurii de adoptare a taxelor speciale si instituirea taxei speciale de
salubrizare în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava, pentru anul 2018;
inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare aratand faptul ca a fost interpelat de cetateni ai
comunei nemultumiti ca trebuie sa plateasca aceeasi taxa pe gunoi menajer ca si cei care au familii
mai numeroase, deci produc mai mult gunoi. In urma acestor doleante ale cetatenilor s-a trecut la
elaborarea unui regulament de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale, cu ajutorul
caruia sa se poata modifica cuantumul si modul de stabilire a taxei de salubritate pentru cetatenii
comunei.
Dupa ce primarul comunei citeste propunerile de stabilire a cuantumului pe numar de
persoane, domnul consilier Galan Constantin intreaba cum vor plati cei care au 2 case, cu numere
diferite, proprietate personala.
Domnul primar raspunde ca se face curatenie ocazional si la aceste case, asa ca trebuie
taxate ca si cele nelocuite- adica 30 lei/an, nefiind atat de multe persoane care sunt in aceasta
situatie.
De asemenea domnul primar Ştreangă Gheorghe subliniaza articolul din proiect care face
referire la colectarea selectiva a deseurilor, aratand ca in viitor nu va mai fi ridicat gunoiul menajer
neselectat.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cand se vor folosi pentru colectare a gunoaielor
containerele metalice depozitate in curtea primariei.
Domnul primar raspunde ca nu depinde de primarie, fiind achizitionate de catre Consiliul
Judetean in cadrul proiectului sistem integrat de colectare al gunoiului-la nivel judetean si doar cu
acordul lor pot fi folosite.
Domnul consilier Moisuc Mihai, facand referire la articolul 2 al proiectului, intreaba daca nar trebui facuta o delimitare referitoare la varsta minima la care se ia in evidenta o persoana ca sa
fie pusa la socoteala in stabilirea taxei pentru o familie.
Domnul consilier Luchian Vasile raspunde ca, uneori copiii mici produc mai mult gunoi,
decat adultii, daca ne uitam la ce cantitate de scutece de unica folosinta se arunca.
Domnul jurist Costan Alexandru, locuitor al orasului Suceava, spune ca in oras nu exista o
limitare referitoare la varsta locuitorilor.
Domnul consilier Lupoaie Ioan pune problema cladirilor care se demoleaza.
Domnul primar ii raspunde ca pentru locuintele ce se vor demola se face autorizatie de
demolare la primarie si se vor radia respectivele numere din evidenta primariei, prin efectul legii.
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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. 55.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare hotarare privind validarea Dispoziţiei Primarului
nr. 388/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei
Frătăuții Noi pe luna Octombrie 2017; inițiator –primar Gheorghe
Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta proiectul, aratand ca este vorba despre transferarea unei sume de
bani de pe un articol pe altul, pentru scoala Iraclie Porumbescu, din comuna.
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. 56.
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
luna OCTOMBRIE 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta proiectul arata ca este vorba despre acelasi proiect, care apare luna
de luna pe agenda consiliului local, referitor la decontarea navetei profesorilor.
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. 57.
Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului local al
comunei Frătăuții Noi pe luna Noiembrie 2017 ; Iniţiator-PrimarGheorghe Streangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. primar, să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca este vorba despre niste
sume primite de la Consiliul Judetean- 15.000 lei.
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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12 împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 58.
Se trece la al saptelea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind privind întocmirea unor rapoarte de
evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate în
proprietatea privată a comunei Fratautii Noi, judetul Suceava;
Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. primar, să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta proiectul si expunerea de motive aratand ca este vorba de 11 parcele de
teren, cu intabulari mai vechi, pentru care exista cereri din partea cetatenilor, de a fi cumparate,
situate in Costisa si in catunul Vuliva.
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. 59.
Se trece la al optulea punct al ordinii de zi :
Probleme curente
Domnul primar citeste referatul de necesitate al domnului consilier Luchian Vasile prin care
acesta solicita alocarea a 4-5000 lei pentru cumparare unei statii de autobuz mobilă, si amplasarea
ei in Costișa, in intersectia „La cruce”, la solicitarea unor cetateni din zona care au copii ce fac
naveta la scoala si sunt nevoiti sa astepte autobuzul in ploaie sau viscol.
Domnul consilier Galan Constantin arata faptul ca ar trebui achzitionate astfel de statii de
autobuz pentru toate locurile din comuna unde asteapta copiii.
Domnul primar raspunde ca, daca sunt de acord consilierii se vor face in regie proprie astfel
de statii.
Domnul consilier Lupoaie propune sa se supuna la vot crearea de astfel de statii de asteptare
a autobuzelor, in toata comuna si multumeste domnului consilier Luchian Vasile pentru initiativa.
Se supune la vot propunerea de achizitionare/construire in regie proprie a unor statii de
asteptare a autobuzelor pentru elevii comunei.
Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12 împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
propunerea fiind aprobata.
Domnul primar informeaza consiliul local ca se incep demersurile pentru intocmirea unui
Plan Urbanistic Zonal, ca urmare a cererii firmei Isoconcept Industry SRL, in vederea introducerii
in intravilanul comunei a unei parcele de teren in suprafata de 5000 mp.
De asemenea domnul primar solicita consilierilor sa faca propuneri privind modalitati de
sensibilizare a cetatenilor in privinta colectarii selective a deseurilor, eventual daca se doreste
cumpararea si distribuirea gratuita de saci colectori speciali in care sa se puna deseurile mai
grele/taioase.
Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile spune ca nu ar fi bine de dat mai multi astfel de saci la
o familie, se va ajunge sa foloseasca sacii in alte scopuri.
Domnul primar spune ca se va da doar cate un sac, si in momentul colectarii se va lasa un alt
sac.
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Domnul consilier Luchian Vasile propune sa se faca o statistica in privinta prevalenței
tipurilor de gunoi- se arunca de la televizoare pana la deseuri din constructii si lastari de vita-de
vie.
Domnul primar spune ca orice inceput e greu, dar trebuie facut ceva in acest sens. La ultima
sedinta la nivel judetean, in privinta colectarii deseurilor, s-a comunicat ca va fi organizata o
licitatie la nivel judetean iar firma castigatoare va colecta doar deseurile selectate, restul deseurilor
vor ramane in comuna, in aceste sens trebuie informati cetatenii.
Domnul consilier Lupoaie Ioan ridica problema cetatenilor care fac lucrari de
demolari/modernizari constructii- ce vor face cu molozul ce rezulta in urma lucrarilor.
Domnul primar raspunde ca se depoziteaza in locuri special, problema mare este cu
gunoaiele care se arunca pe spatiile verzi si poluează inclusive pânza freatică.
Domnul viceprimar arata faptul ca exista o diferenta intre gunoiul colectat la oras- unde este
doar menajer si cel colectat la sat- unde pot parea o gama mai mare de deseuri.
Domnul consilier Luchian Vasile spera ca dupa ce se vor instala containerele metalice pe
platformele speciale populatia va duce gunoiul selectat in ele.
Domnul primar raspunde ca, din punctual lui de vedere, este o greseala instalarea acestor
platform, deoarece populatia îmbatrânită nu va putea cara gunoiul la aceste platforme- in unele
cazuri si peste 500 metri. Era mai bine sa se achizitioneze cate 3 containere mici la o familie si se
sorta direct in ele.
Doamna consilier Moisiuc Vera propune sa se faca o instiintare pentru fiecare casa din
comuna, despre cum se face colectarea selectivă, multe persoane nu stiu cum sa selecteze gunoiul,
sa se specifice ce fel de gunoi pot pune in sacii dati de primarie.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca se va ajunge din nou sa se mearga cu
tractorul si remorca din poarta in poarta.
Domnul primar raspunde ca se va merge, eventual, doar pentru hartie si plastic, o varianta ar
fi confectionarea unor cosuri din sarma, unde sa se depoziteze plasticul , pana va fi ridicat de firma
colectoare.
Domnul consilier Lupoaie Ioan propune sa se inceapa educarea copiilor in scoala, pentru
colectarea diferentiata a gunoiului menajer.
Domnul consilier Olari Vasile raspunde ca exista in scoala astfel de ore, in care se explica
copiilor necesitatea colectarii selective a gunoiului, dar inca trebuie lucrat mult pentru a se
constientiza aceasta nevoie si da exemplu de la meciurile de fotbal ale echipei comunei, cand se
instaleaza saci menajeri unde se pot pune gunoaiele, dar la sfarsit de meci sacii sunt goi iar
gunoaiele sunt toate pe jos.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca si cand s-a inceput colectarea gunoiului, in urma
cu 12 ani, a fost greu, dar incet, incet se vor face progrese.
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,

Lupoaie Ioan

Oltea-Rodica MOISUC

