
1 

 

 

 

 

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, 30.05.2017, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 172 din 23.05.2017  a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 30.05.2017 , 

ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Domnul consilier Grigoras Vasile, face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 

consilieri lipsind  domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian . 

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

domnul jurist Costan Alexandru. 

 Domnul consilier Grigoras Vasile, 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 Nastasi Adrian-

Iulian  prin care isi motiveaza absenta. 

 Domnul Grigoras Vasile, supune la vot cererea domnului consilier  Nastasi Adrian-Iulian 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 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 28.04.2017; 

Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare  privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru 

mandatul   2017-2020”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. 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  Aprilie 2017  ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Probleme curente . 

 

 

Domnul primar Streanga Gheorghe anunta pe domnii consilieri ca au mai aparut 3 puncte pe 

ordinea de zi, 2 din ele ca urmare a derularii proiectului initiat de Asociația de dezvoltare 

intercomunitară ”Dornesti-Mușenița-Frătăuții Noi”, iar al treilea ca urmare a unei rectificari 

bugetare prin Dispozitie a primarului, rezultata in urma unei solicitari a Scolii gimnaziale 

Iraclie Porumbescu, apoi citeste noul proiect al ordinii de zi : 
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1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare  a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 28.04.2017; 

Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare  privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru 

mandatul   2017-2020”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. 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  Aprilie 2017  ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

Puncte nou introduse 

4. Proiect de hotarare  privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 

171/22.05.2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții 

Noi pe luna Mai, anul 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

5. Proiect de hotarare  privind rectificarea  bugetului local pe luna Mai, 

anul 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă. 

6. Proiect de hotarare   privind aprobarea  , solicitării scrisorii de garanție 

din partea FNGCIMM SA - IFN, pentru încasarea avansului prevazut in 

Contractul de finanțare nr. C 0720RN00021513500355/15.09.2016 și a 

Actului  Adițional nr.2 din /11.05.2017 la Contractul de finanțare nr. C 

0720RN00021513500355/15.09.2016 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; 

 

Domnul Grigoras Vasile, supune la vot ordinea de zi a sedintei cu punctele nou 

introduse. 

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

astfel incat a fost aprobata ordinea  de zi, cu urmatoare puncte : 

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

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 28.04.2017; 

Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare  privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru 

mandatul   2017-2020”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. 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  Aprilie 2017  ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Proiect de hotarare  privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 

171/22.05.2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții 

Noi pe luna Mai, anul 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

5. Proiect de hotarare  privind rectificarea  bugetului local pe luna Mai, 

anul 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă. 

6. Proiect de hotarare   privind aprobarea  , solicitării scrisorii de garanție 

din partea FNGCIMM SA - IFN, pentru încasarea avansului prevazut in 

Contractul de finanțare nr. C 0720RN00021513500355/15.09.2016 și a 

Actului  Adițional nr.2 din /11.05.2017 la Contractul de finanțare nr. C 

0720RN00021513500355/15.09.2016 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă; 
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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. 

 

 

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 

mandatul   2017-2020”;inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre aratand faptul ca 

proiectul de hotarare a fost conceput astfel incat sa poata exista o predictibilitate a persoanelor care 

urmeaza sa prezideze sedintele de consiliu, dupa cum si-au exprimat dorinta consilierii. Anexa ce 

insoteste proiectul de hotarare prezinta o lista alfabetica a consilierilor locali ai comunei cu 

repartizarea lor de-a lungul mandatului ce-l indeplinesc. 

 Doamna consilier Moisiuc Vera il propune ca presedinte de sedinta pe domnul consilier 

Balan Viorel. 

 Nemaifiind alte propuneri la acest punct al ordinii de zi,se supune la vot. 

  Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, iar 1 consilier nu a 

participat la deliberare, domnul Balan Vasile devenind presedintele de sedinta, iar proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 28. 

 

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 28.04.2017;  
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 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 treilea 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  Aprilie 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 de hotarare. 

          Domnul consilier Luchian Vasile intreaba de ce se aproba bani doar pentru scoala Iraclie 

Porumbescu- din Fratautii Noi si nu si pentru scoala Samuil Isopescu din Costisa. 

 Doamna secretar Moisuc Oltea-Rodica ii raspunde ca proiectul de hotarare este initiat in 

urma adresei primate de la scoala si se respecta datele inscrise in ea. 
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 Domnul consilier Olari Vasile aminteste faptul ca de 3 ani sub numele Scoala generala 

Iraclie Porumbescu se reunesc toate scolile prezente in comuna iar pe lista prezentata a 

cheltuielilor ocazionate cu deplasarea se afla  profesori ce activeaza la toate scolile 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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14 împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 29. 

  

Se trece  la al patrulea  punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 

171/22.05.2017-privind rectificarea bugetului local al comunei Frătăuții 

Noi pe luna Mai, 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 

acest punct al ordinii de zi a aparut ca urmare a emiterii unei dispozitii prin care s-au virat niste 

sume de bani de pe un capitol pe altul, pentru scoala. 

 Domnul contabil Guta Mircea arata ca a fost vorba de o niste recuperari pentru concediile 

medicale ale profesorilor care au trebuit recuperate. 

 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. 30. 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind rectificarea  bugetului local pe luna Mai, 

anul 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 despre virarea unor sume 

pentru obtinerea scrisorii  de garantie necesare accesarii imprumutului pentru demararea 

proiectului initiat prin ADI de catre cele 3 comune fondatoare- Dornesti, Fratautii Noi si Musenita, 

respectiv modernizarea unui drum ce leaga cele 3 comune. 

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

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 31. 

 

Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare   privind aprobarea  , solicitării scrisorii de garanție 

din partea FNGCIMM SA - IFN, pentru încasarea avansului prevazut 

in Contractul de finanțare nr. C 0720RN00021513500355/15.09.2016 și a 



5 

 

Actului  Adițional nr.2 din /11.05.2017 la Contractul de finanțare nr. C 

0720RN00021513500355/15.09.2016 ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre aratand ca  este vorba 

despre faptul ca trebuie solicitata o scrisoare din partea Fondului National de Garantare a 

Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii pentru a putea fi accesate fondurile necesare 

inceperii lucrarilor la drumul ce leaga Costisa de Musenita. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca nu trebuie sa contribuie si comuna Musenita. 

Domnul primar raspunde ca este vorba de partea noastra din investitie, iar dupa 

ce se aproba de catre toate comunele, prin consiliile locale solicitarea scrisorii de garantie, se trece 

la pasul urmator, care inseamna solicitarea scrisorii de garantie, pe baza careia se acceseaza 

imprumutul necesar demararii proiectului, de la AFIR la Iasi. 

Domnul consilier Luchian Vasile intreaba ce s-a schimbat fata de cum era inainte, cu 

accesarea fondurilor. 

Domnul primar raspunde ca nu el a facut regulile si daca nu le urmeaza nu poate accesa 

banii. 

Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cand vor incepe efectiv lucrarile. 

Domnul primar raspunde ca in august- septembrie spera sa inceapa lucrarile. 

Domnul consilier Galan Constantin arata ca, daca nu ar fi fost garantat imprumutul , trebuia 

sa te imprumuti din banca si se ajungea, ulterior, sa platesti dobanda la dobanda. 

 Domnul consilier Balan Viorel 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. 32. 

 

Se trece  la al saptelea punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente.   

Domnul primar prezinta cererea doamnei Rîpa Garafina care a facut o cerere prin care cere 

sa-i fie aprobati 3 ari de teren pe care sa-si ridice o constructie-  in momentul de fata neavand unde 

locui, ea figurand in registrul agricol cu acea suprafata dar nu are acte pe teren. 

Domnul consilier Galan Constantin intreaba unde este situat terenul. 

Domnul primar raspunde ca este situat in apropierea albiei râului Suceava, iar persoana in 

cauza a mai avut o casa construita in acelasi loc dar s-a daramat, in plus nu a avut nici cerere 

facuta la Legea 18. 

Domnul jurist Costan Alexandru spune ca doamna Garafina s-a adresat unei instante de 

judecata, dar a fost trimisa de catre aceasta la Consiliul local pentru a-i fi rezolvata cererea. 

Domnul consilier Luchian Vasile spune ca nu e de competenta consiliului. 

Domnul primar spune ca trebuie sa se adreseze unei instante, iar primaria poate doar sa  

prezinte instantei copii conforme dupa registrul agricol cu pozitia unde este inregistrata doamna 

Garafina. 

 Domnul consilier Luchian Vasile  intreaba cand se va face parcarea de la Costisa. 

 Domnul primar raspunde ca se va face in viitorul apropiat. 

Doamna secretar Moisuc Oltea-Rodica cere cuvântul pentru a face o comunicare domnilor si 

doamnelor consilieri. Apoi informeaza ca a fost votata in parlament legea prin care indemnizatiile 

primarului si ale viceprimarului a crescut cu 30% fata de cel al lunii martie.In urma aparitiei 

acestei legi au fost voci, din randul consilierilor locali, care au cerut cresterea indemnizației de 

sedinta la 5% din indemnizatia primarului, conform Art. 34, alin. (2) din legea 393/2004. 
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 Pe aceasta cale doreste sa informeze Consiliul local al comunei Fratautii Noi, ca 

indemnizatia de sedinta se raporteaza la indemnizatia primarului stabilita pentru luna decembrie a 

anului 2013, conform Art. 11 alin.(3) din OUG 99/2016 coroborata cu Art. 1 alin. (3) din OUG 

9/2017, deci nu poate fi vorba de o marire a indemnizatiei de sedinta. 

   

 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, 

 

 

BALAN Viorel 

 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 
 

 


