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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, 25.07.2017, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 198 din 19.07.2017  a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 25.07.2017 , 

ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

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

consilieri, lipsind doamna consilier Moisiuc Vera. 

 Domnul primar Ștreangă Gheorghe prezinta cererea doamnei consilier Moisiuc Vera prin 

care își motivează absența. 

Domnul consilier Grigoras Vasile supune la vot cererea doamnei consilier Moisiuc Vera. 

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

cererea doamnei consilier Moisiuc Vera fiind motivată. 

Domnul primar Ștreangă Gheorghe prezinta o informare prin care anunta ca in perioada 6 – 

14 august pleaca in concediu de odihna si il va delega pe domnul Fador Vasile- viceprimarul 

comunei, sa il reprezinte in acea perioada. 

 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 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 29.06.2017; 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  Iunie 2017; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

   3.    Proiect de hotarare privind aprobarea salariilor de bază pentru functionarii 

publici și personalul contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi și a 

indemnizației consilierilor; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

   4.      Probleme curente. 

 

Domnul Grigoras Vasile, supune la vot ordinea de zi a sedintei. 

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

astfel incat a fost aprobata ordinea  de zi prezentată. 
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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 Fădor 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. 

 Cum domnii consilieri nu comunica posibilitatea unui eventual conflict de interese: 

 

 

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 29.06.2017;  
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 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  Iunie 2017; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de 

hotărâre aratand ca toti consilieriii stiu despre ce este vorba. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba de ce sunt diferente asa de mari, in functie de 

profesor, pentru sumele decontate cu naveta. 

 Domnul consilier Olari Vasile arata faptul ca sumele sunt diferite pentru ca si localitatile din 

care vin cadrele didactice sunt diferite si implicit distanta parcursa pana la locul de munca. 

 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. 38. 

 

 Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind aprobarea salariilor de bază pentru 

functionarii publici și personalul contractual din Primăria comunei 

Frătăuții Noi și a indemnizației consilierilor ; inițiator –primar Gheorghe 

Ștreangă; 

 

 Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de 

hotărâre. 



3 

 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai arata faptul ca ar trebui crescut salariul pentru soferul 

microbuzului scoala, daca legea o permite, pentru ca are o mare responsabilitate. 

 Domnul primar raspunde ca este o grila de salarizare si nu se pot face exceptii. Se pot da 

doar sporuri, in functie de alte criterii. 

 Domnul consilier Galan Constantin spune ca este de acord cu aceasta grila-ce are salarii 

decente pentru zona noastra- fiind stiut faptul ca foarte multi ani functionarii primariei au avut 

salarii mici, nemotivante, dar intreaba daca sunt bani pentru salarii. 

 Domnul primar raspunde ca pentru iulie si august sunt bani dar se asteapta rectificarea din 

luna august. Daca nu vor fi disponibilizate fonduri suplimentare cu ocazia rectificarii, se va apela 

la incasari si crede ca nu vor fi probleme pana la sfarsitul anului. 

 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. 39. 

  

 

Se trece  la al patrulea punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente.   

 

Domnul primar Streangă Gheorghe prezinta, cu titlu informativ, faptul ca a fost la Suceava 

cu parintele Daniel sa se intereseze de posibilitatea de a accesa fonduri europene- aproximativ 1 

milion de euro, pentru construirea unui asezamant pentru batrani in cladire noua si doreste sa 

informeze consiliul ca ar dori sa initieze un proiect in acest sens. Primaria ar trebui sa faca un 

contract de colaborare prin care sa asigure suprafata de teren pe care se va construi viitorul 

asezamant. Din banii accesati se va asigura functionarea timp de 5 ani a asezamantului, cu toate 

cheltuielile de mentenanță. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca este nevoie de o cofinantare mai consistenta. 

 Domnul primar raspunde ca primaria va trebui sa cofinanteze 2% din valoarea proiectului. 

Proiectul se poate accesa pana la sfarsitul lui septembrie. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata faptul ca se vor crea locuri de munca pentru persoanele 

din zona și eventual se va putea face si o parte din aprovizionarea cu alimente din produsele 

prezente in zona. 

 Domnul primar spune ca se vorbeste deja de functionare, dar acum trebuie gandita partea de 

constructii- si doreste sa se consulte cu restul consilierilor despre un posibil amplasament al 

asezamantului. El s-a gandit la zona din spatele scolii Capreni dar e un pic mai greu accesul. Alt 

amplasament ar fi dupa intersectia drumului ce duce spre Musenita cu drumul spre Costisa. A doua 

locatie ar fi cu acces direct la drum judetean. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan spune ca trebuie cautata o locatie care sa ofere suficienta 

liniste pentru locatarii asezamantului si intreaba daca asezamantul va fi doar pentru batranii din 

comuna sau si din comunele din zona.  

Domnul primar raspunde ca prioritate au cetatenii din comuna. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca se va plati taxa pentru batranii ce vor dori sa 

stea la camin. 

 Domnul primar raspunde ca timp de 5 ani nu vor plati nimic, cheltuielile fiind suportate din 

proiect. Dupa cei 5 ani se va vedea cum se va proceda. 

Domnul consilier Lupoaie Ioan propune sa se cumpere o masina de cosit santurile pentru ca 

ele sunt cosite doar in centrul comunei. 
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 Domnul primar raspunde ca ar trebui sa mai coseasca santurile si cetatenii nu sa astepte totul 

de la primarie. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan propune ca, daca se achizitioneaza masina de cosit/tocat 

iarba, sa se instituie o taxa pentru doritorii care nu pot sa-si coseasca ei singuri santurile. 

 Domnul primar raspunde ca este de acord dar nu este o idee viabila pentru ca se colecteaza 

greu si taxa pentru gunoiul menajer. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata faptul ca s-au aprobat o parte din proiectele finantate 

din fonduri europene si intreaba cand se va incepe sa se miste ceva la ele. 

 Domnul primar raspunde ca s-au inceput deja demersurile pentru intabularea terenului de la 

scoala Costisa- unul din proiectele aprobate. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cum se vor desfasura orele elevilor, cand se va 

incepe reabilitarea scolii. 

 Domnul consilier Olari Vasile spune ca sunt solutii- reabilitarea sa se faca in perioada de 

vara, sau o parte din clase se pot muta temporar la scoala Capreni, o alta la scoala Țahanău iar 

elevii mari la scoala Centru din Fratauții Noi. 

 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, 

 

 

Fădor Vasile 

 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 
 

 


