ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 19.12.2017,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 415 din 13.12.2017 a fost
convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 19.12.2017 ,
ora 14,00, 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.
Domnul primar Ștreangă Gheorghe prezinta cererile domnilor consilieri Capră Vasile și
Rusu Mihai, prin care își motivează absența.
Domnul consilier Grigoras Vasile supune la vot cererile domnilor consilieri Capră Vasile și
Rusu Mihai.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0 s-au abţinut - 0,
cererile domnilor consilieri Capră Vasile și Rusu Mihai fiind motivate.
La sedinta mai participă domnul inspector Guţă Mircea, domnul consilier Moisuc Iulian
Cristin, domnul doctor stomatolog Ionesi Victor, iar ca invitat doamna doctor Botez Simona-Elena.
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 27.11.2017; Iniţiator- Secretarul comunei –
Moisuc Oltea-Rodica;
2. 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 Noiembrie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018;
Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
4. Proiect de hotarare privind însușirea raportului de evaluare întocmit în vederea
stabilirii cuantumului redevenței la proprietatea imobiliară dispensar uman și modificarea
prin act adițional a CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Nr.3740 din 02.04.2012,
încheiat între comuna Frătăuții Noi și Cabinetul Medical Individual Dr. Botez C. ElenaSimona ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
5.
Probleme curente
Domnul primar Gheorghe Streanga anunta pe domnii consilieri ca au mai aparut
doua proiecte noi si anume
- Proiect de hotarare privind aprobarea investiției : ” Modernizare drum comunal în
satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava”, a principalilor indicatori tehnico1

economici ai investiției, precum și a cofinanțării investiției ” Modernizare drum comunal în
satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava” ;Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
si
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna Decembrie anul
2017 ;Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
apoi cere domnului consilier Grigoras Vasile sa citeasca noua ordine de zi propusa, rugand ca
proiectul referitor la incheierea actului aditional cu doamna doctor Botez sa fie lasat ultimul pe
ordinea de zi, pentru a fi timp mai mult pentru discutii. .
Domnul consilier Grigoras Vasile, citeste noul proiect al ordinii de zi :
1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare a Consiliului
local al comunei Frătăuții Noi din data de 27.11.2017; Iniţiator- Secretarul comunei –
Moisuc Oltea-Rodica;
2. 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 Noiembrie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018;
Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea investiției : ” Modernizare drum comunal
în satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava”, a principalilor indicatori tehnicoeconomici ai investiției, precum și a cofinanțării investiției ” Modernizare drum comunal în
satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava” ;Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna Decembrie anul
2017 ;Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
6. Proiect de hotarare privind însușirea raportului de evaluare întocmit în vederea
stabilirii cuantumului redevenței la proprietatea imobiliară dispensar uman și modificarea
prin act adițional a CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Nr.3740 din 02.04.2012,
încheiat între comuna Frătăuții Noi și Cabinetul Medical Individual Dr. Botez C. ElenaSimona ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
7. Probleme curente
apoi solicita consiliului sa aprobe prin vot noua ordinie de zi.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0
astfel ca ordinea de zi a fost aprobata in forma prezentata.
Doamna secretara a 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, precum si faptul ca
presedintele de sedinta, conform HCL nr. 28 din 30.05.2017, este domnul consilier Moisuc Mihai.
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 27.11.2017;
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.
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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 acordării drepturilor băneşti
aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie
Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru
luna Noiembrie 2017; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar 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 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. 60.
Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe
anul 2018; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar anunta faptul ca majoritatea impozitelor si taxelor sunt aceleasi, s-a marit
taxa de divort pe cale administrativă si a fost modificata taxa speciala de colectare a deseurilor
menajere, in rest taxele sunt stabilite conform actualului cod fiscal.
Domnul consilier Lupoaie Ioan propune sa se mai mareasca taxa de divort pe cale
administrativă.
Doamna secretar spune ca aceasta taxa este deja la cuantumul maxim stabilit de lege.
Domnul consilier Olari George propune ca terenurile neîngrijite, lasate in paragină, să fie
dublu impozitate, aratand ca aceasta prevedere se aplica deja in Bucuresti.
Domnul primar raspunde ca, in acest caz trebuie infiintata o comisie de constatare care sa
mearga pe teren și sa stabileasca unde se poate aplica aceasta suprataxare.
Domnul consilier Moisuc Mihai spune ca nu crede ca se poate stabili legal o astfel de taxa.
Domnul consilier Olari George arata faptul ca a vazut la televizor ca s-ar aplica asa ceva la
nivelul sectorului 2 al capitalei.
Domnul consilier Moisuc Mihai spune ca trebuie tratata la nivelul de știre.
Domnul consilier Olari Vasile intreaba cum se poate dovedi că o suprafata de teren ce nu
este in curtea cetateanului (santurile si rigolele de la marinea drumurilor, de exemplu), trebuie sa
fie în raspunderea cetateanului, care locuieste acolo, de a o curața și păstra curată ?
Presedintele sedintei supune la vot propunerea de amendament la proiectul de hotarare a
domnului consilier Olari George, referitoare la dublarea impozitului pentru terenurile intravilane
lasate în paragină.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -6 împotrivă - 7, s-au abţinut - 0, astfel
că amendamentul nu a intrunit majoritatea necesara includerii lui in proiectul de hotarare.
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. 61.

Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea investiției : ” Modernizare
drum comunal în satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul
Suceava”, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției,
precum și a cofinanțării investiției ” Modernizare drum comunal în
satul Costișa, comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava” ; IniţiatorPrimar-Gheorghe Streangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar arata ca este vorba despre 425 m de drum, care se vor reabilita în satul
Costișa, cu 60.000 euro atrași prin fonduri europene și diferența din fonduri locale. Vor fi
facute 3 podețe, și intrarile la drumurile adiacente. Datorita faptului ca documentatia nu a
putut fi pregatita mai repede s-a ajuns aproape de termenul limita de depunere a ei, astfel ca
proiectul a fost initiat in regim de urgenta.
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. 62.
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
Decembrie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;

pe luna

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 o
rectificare de ultim moment, datorita faptului ca sumele ce trebuiesc platite catre populatie pentru
incalzire au fost mai mari decat cele previzionate, astfel ca a trebuit facuta o redistribuire pe
capitole pentru a se putea efectua platile.
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. 63.

Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare hotarare privind însușirea raportului de evaluare
întocmit în vederea stabilirii cuantumului redevenței la proprietatea
imobiliară dispensar uman și modificarea prin act adițional a
CONTRACTULUI
DE CONCESIUNE Nr.3740 din 02.04.2012,
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încheiat între comuna Frătăuții Noi și Cabinetul Medical Individual Dr.
Botez C. Elena-Simona; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar arata ca este vorba despre faptul ca au trecut primii 5 ani din derularea
contractului de concesiune , in care cuantumul redevenței a fost stabilit prin lege si acum
trebuie renegociata redevența, neacceptandu-se o valoare mai mica decat cea a pieței
(conform contractului susmenționat), iar pentru a se putea afla valoarea minimă actuală a
redevenței, s-a apelat la un evaluator autorizat ANEVAR, care să stabilească un minim al
redevenței, de la care să se pornească negocierea noii valori a redevențe, între părțile ce au
semnat contractul de concesiune nr. 3740/2012.
In urma evaluării făcute, evaluatorul a ajuns la concluzia că valoarea minimă a
redevenței, sub care orice negociere nu este acceptată, este de 1,73 euro/mp/lună.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba de câți metri pătrați este vorba.
Domnul primar răspunde că este vorba de aproape 60 metri pătrați, noua valoare
minimă a redevenței devenind 480 lei/lună pe suprafața totală. Din discuțiile cu doamna
doctor Botez s-a reținut faptul că este o valoare prea mare, astfel că supune atenției
consiliului local problema, spre dezbatere.
Domnul consilier Luchian Vasile întreabă despre care spațiu este vorba, cel de la etaj
sau cel de la parter.
Domnul primar răspunde că este vorba de spațiul de la etaj.
Domnul consilier Olari Vasile întreabă ce poate face consiliul local, față de prețul
stabilit de evaluator.
Domnul primar raspunde că prețul redevenței stabilit de evaluator este prețul minim
de la care pornește negocierea redevenței. Mai puțin de atat nu se poate stabili redevența.
Doamna doctor Botez Simona-Elena solicită cuvâtul apoi întreabă dacă s-a anunțat
evaluatorul despre lipsa sursei proprie de apa si sursa proprie de curent electric.
Domnul primar raspunde ca primăria nu este furnizor de energie electrică, și nu poate
asigura așa ceva, întreaga cladire a dispensarului este racordată la rețeaua de energie electrică
și este asigurată apa menajera cu ajutorul unui hidrofor racordat la un puț de adâncime, de
captare a apei.
Doamna doctor mai precizează faptul că nu au acces la ea persoanele cu dizabilități,
datorită amplasării cabinetului la etaj, de asemenea persoanele în vârstă acced cu greu la
cabinet datorită faptului că au de urcat scările.
Domnul primar o întreabă pe doamna doctor de cât timp activează cabinetul.
Doamna doctor raspunde ca din 2011.
Domnul primar întreabă de ce nu a solicitat nimic în toată această perioadă, cand
avea facilități fiscale stabilite prin lege și de ce doar acum au dificultăți pacienții doamnei
doctor de a accede la cabinet.
Doamna doctor raspunde că este de acord să plătească noua redevență, dar să i se
asigure spațiului în care are cabinetul un contract separat de furnizare a energiei electrice,
apa curentă separat de restul clădirii și încălzire separată.
Domnul primar raspunde ca asta este situația actuală. Dispensarul comunei Frătăuții
Noi este prins într-un proiect de reabilitare și după ce va fi reabilitat, condițiile oferite vor fi
mai bune, dar va fi făcută o nouă evaluare cu acea ocazie.
Doamna doctor raspunde ca ea platește lemnele necesare încălzirii și dacă ar plăti
redevența cât a stabilit-o evaluatorul, ar cheltui lunar, pe perioada iernii (adică mai mult de 6
luni) peste 1000 de lei. Dacă i se asigură căldura pe perioada iernii este de acord să plătească
noua valoare a chiriei.
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Domnul doctor Ionesi Victor precizează, că, prin contractele de concesiune trebuie să
plătească și spațiile in care așteaptă pacienții.
Domnul consilier Luchian Vasile răspunde că este normal să plătescă și pentru acele
spații.
Doamna doctor dă exemplu farmacia care funcționează lângă clădirea dispensarului
și pentru care se plătește 200 euro pe lună, dar are încălzirea inclusă și nu o interesează plata
apei consumate.
Domnul primar raspunde că astea sunt condițiile la momentul actual, pe care le-a luat
în calcul evaluatorul și ele nu se pot schimba cât ai bate din palme. Sunt prinse 8 miliarde (în
bani vechi) pentru reabilitarea dispensarului, dar va mai trece timp pană va fi finalizată
reabilitarea. Toți pașii de realizare a investiției durează, de la întocmirea documentației la
atribuirea contractului și realizarea propriu-zisă a investiției
Doamna doctor spune ca evaluatorul nu a luat in calcul situatia reala, de la fata
locului si nu a stat de vorba cu ea.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba la cat se ridica valoarea evaluarii.
Domnul primar raspunde ca valoarea minima a evaluarii este 480 lei/luna.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca nu s-ar mai putea face o noua evaluare.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca nu vede rostul unei noi evaluari fiind
vorba de doar 100 euro/luna.
Doamna doctor raspunde ca, pe perioada iernii cheltuielile aferente cabinetului
medical ajung la 200 euro/luna, cu utilitatile incluse.
Domnul consilier Moisuc Mihai intreaba pe doamna doctor daca nu poate renunta la
o parte din spatiul aferent cabinetului.
Doamna doctor spune ca ar fi o camera in plus, langa toaleta.
Domnul primar enumera principalele caracteristici ale imobilului, asa cum sunt ele
evidentiate in raportul de evaluare, aratand prin asta ca a fost surprinsa starea actuala a
imobilului, construit in anul 1970.
Domnul viceprimar intreaba cu ce ar avantaja plata separata a curentului electric.
Doamna doctor spune ca ea nu poate plati utilitatile separat de cele ale imobilului, si
din aceasta cauza nu le poate deconta, curentul factura pe curentul electric fiind emisa pe
adresa cabinetului medical de la parter.
Domnul viceprimar intreaba daca factura la curent nu este decontata de catre doamna
doctor de la cabinetul de la parter si daca este, de ce nu isi impart intre ele valoarea
decontului, dat fiind ca ambele cabinete (de la parter si de la etaj) primesc energie electrica
prin acelasi contract de furnizare.
Doamna doctor raspunde ca nu poate face asta, din punct de vedere contabil.
Domnul primar sugereaza sa fie decontate facturile prin rotatie, lunar, de cate un
cabinet odata.
Doamna doctor sustine ca daca erau prezentate toate aceste deficiente, valoarea
evaluarii era mai mica si da ca exemplu faptul ca domnul doctor Ionesi Victor plateste doar 5
lei/mp, pentru cabinetul stomatologic. Doamna doctor spune ca nu crede ca pretul din
evaluare este pretul minim valabil pentru comuna Fratautii Noi.
Domnul consilier Olari Vasile arata faptul ca pretul pe care-l plateste domnul doctor
reflecta conditiile de la momentul negocierii respectivului contract iar in momentul in care se
va actualiza contractul domnului doctor Ionesi, cu siguranta va rezulta o alta valoare.
Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba daca este vreo modalitate sa
fie ajutata doamna doctor, eventual sa se renunte la o parte din chiria platita pentru holul
unde asteapta pacientii.
Domnul consilier Lupoaie Ioan arata faptul ca este vorba de sanatatea publica si
trebuie sa se gaseasca o modalitate de a retine medicii in comunitate si subliniaza faptul ca
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sunt multe localitati din tara care nu au medic si locuitorii lor trebuie sa se deplaseze departe
pentru consultatii.
Doamna doctor Botez arata ca daca nu venea ea in comuna si nu mai aducea si un alt
medic de familie, la ora actuala comuna nu avea medic ( apoi da ca exemplu comuna
Sucevița, care nu are nici un medic de familie).
Domnul primar aminteste faptul ca a fost intelegere din partea primariei si s-a
incercat stabilirea unei redevente mai mici, intr-o sedinta anterioara, dar legal, dupa
consultari de natura juridica, primaria nu poate sa stabileasca nivelul redevenței, decat in
urma unei evaluari a unui evaluator autorizat, care sa stabileasca valoarea de piață a chiriei in
zonă, cu aprobarea consiliului local al comunei.
Domnul doctor Ionesi Victor arata faptul ca, are colegi care au contracte de comodat
incheiate cu diverse primarii, pe o perioada de 20 de ani, ca un fel de ajutor si nu platesc nici
o chirie.
Domnul consilier Moisuc Mihai solicita prezenta domnului jurist Costan Alexandru
pentru a explica consiliului local daca se pot incheia contracte de comodat.
Dupa o pauza rezonabila, necesara documentarii, domnul jurist intra in sala de
sedinte si explica faptul că aceste contracte de comodat se incheiau cu medici de familie
doar in zone greu accesibile, defavorizate si nu este cazul comunei noastre, aceasta forma de
inchiriere fiind uzitată in cazul sediilor sociale ale societaților comerciale, iar în noul cod
civil nu mai apare termenul de contract de comodat ci doar contract de închiriere.
Domnul consilier Luchian Vasile întreaba cat a platit pana acum doamna doctor.
Doamna doctor Botez spune ca a platit echivalentul a 60 de euro/an, dupa cum
prevede legea pentru primii 5 ani din desfasurarea contactului.
Domnul consilier Galan Constantin intreaba pe doamna doctor daca nu are cabinet
medical si în localitatea Măneuți, iar dacă are întreaba sub ce forma s-a incheiat contractul
acolo.
Doamna doctor Botez afirmă ca nu are cabinet medical în localitatea Măneuți.
Domnul doctor Ionesi Victor spune ca nu crede ca a fi zona defavorizata este o
conditie pentru incheierea unui contract de comodat si intreaba daca nu s-ar putea incheia
unul.
Domnul primar raspunde ca localitatea noastra nu se incadreaza deoarece mai exista
un doctor in satul Fratautii Noi si un alt cabinet in satul Costișa, ce apartine de comuna
Fratautii Noi.
Domnul consilier Olari Vasile arata faptul că este o situatie noua, cu care se
confrunta consiliul local si sugereaza sa fie cautate informatii despre cabinete medicale din
localitati invecinate si chiriile care sunt platite de catre acestea, pentru comparatie.
Domnul consilier Lupoaie Ioan propune ca acest proiect sa fie lasat pentru dezbatere
intr-o sedinta ulterioara, dupa ce vor fi mai multe informatii disponibile.
Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba daca nu s-ar putea micsora
suprafata data in chirie doamnei doctorBotez.
Domnul primar raspunde ca se poate dar trebuie facuta o alta evaluare.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba pe doamna doctor Botez cat ar fi dispusa
sa plateasca.
Doamna doctor Botez arata faptul ca domnul doctor Ionesi Victor plateste 5 lei/mp/
luna si ar fi dispusa sa plateasca si ea aceeasi chirie.
Domnul consilier Luchian Vasile propune sa se supuna la vot proiectul
Domnul consilier Olari Vsile intreaba pe domnul jurist daca este posibil sa se mearga
sub pretul stabilit de evaluator.
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Domnul jurist raspunde ca nu se poate, evaluarea reprezentand pretul pietei si
conform contractului de inchiriere nu se poate percepe o chirie al carei cuantum sa fie sub
pretul pietei.
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 -1 împotrivă - 0, s-au abţinut - 12,
proiectul nefiind aprobat in forma prezentata, rezultand
Hotararea nr. 64, de respingere a Proiectului de Hotărâre privind însușirea
raportului de evaluare întocmit în vederea stabilirii cuantumului redevenței la proprietatea
imobiliară dispensar uman și modificarea prin act adițional a CONTRACTULUI
DE
CONCESIUNE Nr.3740 din 02.04.2012, încheiat între comuna Frătăuții Noi și Cabinetul Medical
Individual Dr. Botez C. Elena-Simona.
Ca mențiune la respingerea proiectului de hotarare, doamna Doctor Botez Elena-Simona este
invitata sa se prezinte ulterior la primarie, cu propunerea de renuntare la o parte din spatiul in care
functioneaza cabinetul medical, in urma careia se va face o noua evaluare si se va propune un nou
cuantum al redevenței.
Se trece la al saptelea punct al ordinii de zi :
Probleme curente
Doamna secretar anunță pe domnii consilieri ca trebuie sa faca rapoartele de activitate, pana
la ora actuala doar câțiva dintre consilieri le-au depus la dosar și de asemenea, la dosarele
comisiilor nu sunt anexate toate procesele verbale ale comisiilor.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvant presedintele de sedinta mulţumeşte pentru participare şi
declară închise lucrările şedinţei.
Domnul primar Ștreangă Gheorghe mulțumește consiliului local pentru colaborarea din anul
2017 și urează un Crăciun fericit tuturor consilierilor și un an nou cu mai multe împliniri, mai
multă înțelegere și sănătate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar al comunei,

Mihai MOISUC

Oltea-Rodica MOISUC

