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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, 24.08.2017, 

în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 292 din 24.08.2017  a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta de îndată pentru data de 24.08.2017 , 

ora 18,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Domnul consilier Grigoras Vasile, face prezenta consilierilor si constata ca sunt 9 din cei 15 

consilieri in functie, lipsind domnii consilieri Moisiuc Vera, Pascariu Doina-Lăcrimioara, Galan 

Constantin, Lupoaie Ioan, Nastasi Adrian –Iulian și Olari Vasile. 

 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 9 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 21.08.2017; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.    Proiect de hotarare  privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de 

Functii ale Primăriei Comunei Frătauții Noi, Județul Suceava și ale Serviciilor 

publice aflate în subordinea Consiliului Local; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;  

   3.        Probleme curente . 

 

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

Din totalul de 9 consilieri prezenţi, au votat pentru -9, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  0 astfel incat a 

fost aprobata ordinea  de zi. 

 

 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 Galan Constantin, dar acesta lipsind, 

presedinția ședintei va fi asigurata de urmatorul consilier din anexa la HCL nr. 28 din 30.05.2017- 

domnul consilier Grigoraș 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. 
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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 21.08.2017;  
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 9 consilieri prezenţi, au votat pentru -9, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 0 . 

         Având in vedere rezultatul votului, procesul-verbal din şedinţa anterioară, a fost aprobat in 

forma prezentata.  

 

 În sala de sedință intră domnul consilier Galan Constantin și își cere scuze pentru întârziere. 

 

Se trece  la al doilea punct al ordinii de zi : 

  

  Proiect de hotarare  privind aprobarea modificării Organigramei şi 

Statului de Functii ale Primăriei Comunei Frătauții Noi, Județul 

Suceava și ale Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local; 

inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

 Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre apoi îi cere secretarului 

comunei, doamna Oltea-Rodica Moisuc, sa prezinte in detaliu situatia creată. 

Doamna secretar arata ca este vorba despre accesarea proiectului referitor la Servicii sociale 

și socio-medicale pentru vârstnici, complementar apelului POCU- BUNICII COMUNITĂȚII , in 

cadrul proiectului P.O.R. masura 8.1, în vederea înființării căminului de bătrâni cu program de zi 

din zona școlii Căpreni, iar una din condițiile pentru accesarea acestui proiect este ca UAT 

Fratautii Noi sa aiba un compartiment distinct de asistență socială. La nivelul organigramei 

primariei compartimentul de asistență socială nu există ca si compartiment distinct, din aceasta 

cauza fiind necesara modificarea Organigramei. Cum termenul pentru depunerea documentatiei în 

vederea accesarii fondurilor expira in data de 29.08.2017-ora 12:00, iar serviciile de asistență 

socială oferite de compartimentul nou creat trebuie acreditate la Ministerul Muncii până la acea 

data, de aici a rezultat necesitatea convocarii unei sedinte de indata a Consiliului local al comunei. 

Domnul consilier Capră Vasile întreabă dacă era absolut necesară divizarea 

compartimentului administratie publica locala, autoritate tutelara, protectie sociala. 

Doamna secretar raspunde ca nu se putea altfel deoarece existența compartimentului de 

asistență socială-separat, acreditat de către Ministerul Muncii și protecției sociale, este clauză 

eliminatorie în selectarea dosarelor depuse in vederea accesarii proiectului. 

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 10 consilieri prezenţi, au votat pentru -10, împotrivă - 0 s-au abţinut  - 0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 43.  
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Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente.   

 

  

 Nefiind 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, 

 

 

Grigoraș Vasile 

 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 
 

 


