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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, 27.09.2017, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 313 din 21.09.2017  a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 27.09.2017 , 

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 doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara si domnii consilieri 

Capră Vasile și Olari Vasile. 

 Domnul primar Ștreangă Gheorghe prezinta cererile  doamnei consilier Pascariu Doina-

Lacrimioara si ale domnilor consilieri Capră Vasile și Olari Vasile, prin care își motivează absența 

si anunta ca ca va efectua 2 saptamani de concediu in perioada 2-13 octombrie 2017. 

Domnul consilier Grigoras Vasile supune la vot cererile  doamnei consilier Pascariu Doina-

Lacrimioara si ale domnilor consilieri Capră Vasile și Olari Vasile.  

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0 s-au abţinut  - 0, 

cererile  doamnei consilier Pascariu Doina-Lacrimioara si ale domnilor consilieri Capră Vasile și 

Olari Vasile fiind motivate. 

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

alaturi de domnul consilier superior Moisuc Constantin, care suplineste absenta secretarului 

comunei. 

 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 de îndată a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 24.08.2017; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.   Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de utilizare a 

microbuzului de transport școlar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iraclie 

Porumbescu” Frătăuții Noi; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;  

   3.        Probleme curente . 

 

 Domnul primar Ștreangă Gheorghe anunță ca a aparut un punct nou pe ordine de zi si 

anume si citeste ordinea de zi cu punctul nou introdus: 

 

1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei de îndată a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 24.08.2017; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 



2 

   2.       privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport 

școlar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iraclie Porumbescu” Frătăuții 

Noi; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;  

   3.     Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie, 

anul 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

   4.        Probleme curente . 

 

 

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

introdus. 

Din totalul de 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  

- 0 astfel incat a fost aprobata ordinea  de zi sub urmatoarea formă : 

 

   1.    Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei de îndată a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 24.08.2017; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.       privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport 

școlar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Iraclie Porumbescu” Frătăuții 

Noi; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;  

   3.     Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie, 

anul 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

   4.        Probleme curente . 

 

 

 Domnul  Moisuc Constantin, 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 Grigoraș 

Vasile. 

 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 24.08.2017;  
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 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 Regulamentului de utilizare a 

microbuzului de transport școlar pentru elevii din cadrul Școlii 



3 

 

Gimnaziale ”Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi; inițiator –primar 

Gheorghe Ștreangă; 

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

stabilirea modalitatilor de utilizare a microbuzului de transport scolar, in conformitate cu 

Regulamentul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, nr. 5079/31.08.2016, 

microbuzul poate fi folosit si de cadrele didactice in anumite conditii, statuate prin prezentul 

regulament, sau pentru deplasari in alte judete. 

 Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile intreaba daca nu s-ar putea creste salarul soferului de 

microbus scolar – el avand o mare responsabilitate in exercitarea atributiilor functiei. 

 Domnul primar raspunde ca salariile angajatilor primariei au fost deja votate. 

 Domnul consilier Olari George raspunde ca salarul soferului de microbus scolar se apropie 

de cel al unui profesor debutant. 

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 12 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0 s-au abţinut  - 0, 

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 44.  

 

 Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului local pe luna 

Septembrie, anul 2017  ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

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

hotărâre. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe invita pe domnul contabil Mircea Guță să prezinte despre 

ce este vorba. 

 Domnul contabil anunta consiliul local ca a fost primita o adresa de la Administratia 

Judeteana a Finantelor Publice-Suceava, din 18.09.2017, prin care s-a alocat comunei suma de 

75.000 lei din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, la nivelul judetului, pentru 

drepturile asistentilor personali. 

 Domnul primar completeaza ca este o suma cu destinatie speciala. 

 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. 45. 

  

Se trece  la al patrulea  punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente.   

 Domnul primar anunța ca a expirat contractul de inchiriere al spatiului pentru cabinetul 

doamnei doctor Botez Elena-Simona si este nevoie ca sa se incheie un act aditional cu noua 

valoare pe metrul patrat al chiriei spatiului. Din consultarea unui evaluator s-a stabilit ca valoarea 

maxima a chiriei, ce poate fi ceruta fiind de 3 euro/mp, la momentul expirarii contractului vechea 

valoare fiind de 1 euro/mp și fiind stabilita in urma cu 5 ani, cand a fost incheiat primul contract și 

invita consilierii sa vina cu propuneri pentru noua valoare pe mp. 

 Domnul consilier Olari George intreaba daca valoarea maxima este de 3 euro/mp.  

 Domnul primar raspunde ca  este aceasta valore pentru ca nu s-au facut imbunatatiri 

dispensarului. 



4 

Domnul consilier Luchian Vasile propune ca valoare de inchiriere 2 euro/mp/an si intreaba 

cati mp are cabinetul. 

 Domnul primar raspunde ca are 56 mp. 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian propune 3 euro/mp.  

 Domnul consilier Lupoaie Ioan propune 1,5 euro/mp. 

 Domnul consilier Galan Constantin spune ca este si el de acord cu 1,5 euro/mp. 

 Domnul consilier Rusu Mihai spune ca se poate cere si mai mult de 3 euro/mp cu conditia sa 

fie reabilitat dispensarul. 

 Domnul viceprimar Fador Vasile spune si el ca se poate cere mai mult dupa reabilitarea 

dispensarului. 

 Domnul primar raspunde ca este corect asa si avand in vedere ca dispensarul urmeaza a fi 

reabilitat sa se faca actul aditional pe o perioada de 1 an si nu de 5 ani ca pana acum. 

 Domnul consilier Olari George isi exprima acordul pentru aceasta idee. 

 Domnul consilier Grigoraș Vasile, presedintele de sedinta, supune la vot separat propunerile 

de chirie pe metrul patrat de 1,5 euro/mp, 2 euro/mp si 3 euro/mp. 

 Rezultatul votarii este urmatorul: 

  -Pentru propunerea de 1,5 euro/mp  - a votat 1 consilier 

  -Pentru propunerea de 2 euro/mp  - au votat 9 consilieri 

  -Pentru propunerea de 3 euro/mp  - au votat  2 consilieri, 

astfel ca a fost aprobata, cu 9 voturi pentru, propunerea de a creste chiria pentru cabinetul 

doctorului Botez Elena-Simona la 2 euro/mp. 

 Domnul primar anunta ca au mai fost depuse, de catre cetateni, un nr. de aproximativ 48 de 

cereri in vederea cumpararii unor parcele de teren din domeniul privat al comunei si cere 

consilierilor sa-si exprime acordul in vederea demararii procedurilor legale.  

 Domnii consilieri Nastasi Adrian-Iulian si Olari George spun ca nu isi pot exprima acordul 

deoarece sunt direct interesati in achizitionarea unor parcele. 

 Cu aceste rezerve ceilalti consilieri isi dau acordul in vedere initierii procedurilor preliminare 

vanzarii respectivelor parcele. 

 Domnul primar  mai anunta ca in deal la Căpreni sunt niste tei batrani, pe terenul primariei, 

care ameninta sa se rupa la o furtuna mai puternica si cum sunt case in zona, spune ca ar trebui 

taiati.  

 Domnul consilier Lupoaie Ioan spune si el ca teii respectivi sunt periculosi 

 Domnul primar intreaba pe consilieri daca sunt de acord cu taierea teilor. 

 Domnul consilier Grigoraș Vasile numara consilierii ce-si exprima acordul si constata ca se 

aproba in unanimitate. 

 Domnul consilier Galan Constantin spune ca ar mai trebui pus balast pe unele drumuri mai 

mici. 

 Domnul primar raspunde ca s-a inceput deja balastarea drumurilor. 

 Domnul viceprimar Fădor Vasile spune ca mai apare o problema-acum se balasteaza drumul 

dar la iarna cetateanul vrea curatat drumul de zapada si atunci nu se poate vedea pana la ce 

adâncime intra cupa excavatorului si pot aparea noi degradari ale drumului. 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian intreaba daca mai sunt noutati legat de relocarea 

antenei de telefonie mobila de la Orange- Romania. 

 Domnul primar raspunde ca se va reloca dar depinde de ei cand, consiliul local a facut toate 

demersurile ce tineau de el. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai reaminteste faptul ca, la iesirea din comuna, pe partea 

stanga, sunt foarte multe gunoaie aruncate si poate se face ceva in acest  sens. 

 Domnul primar raspunde ca este proprietate privata si nu poate face nimic in acest sens. Se 

va vedea cine este proprietarul. 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian intreaba daca nu se poate da un avertisment. 

 Domnul primar raspunde ca primaria a trimis deja avertismente scrise fara nici un rezultat. 
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 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca se arunca si resturi de la demolari constructii, nu 

numai gunoaie. 

 Domnul primar anunta ca s-a facut receptia finala la platforma de nitrati chiar inainde de 

sedinta de consiliu si s-a terminat totul cu Ministerul Mediului.  

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca mai este garantie la lucrare. 

 Domnul primar raspunde ca mai este 1 an garantie la utilajele care o deservesc. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intrega ce noutati mai sunt cu GAL-ul. 

 Domnul primar raspunde ca de pe 15 ale lunii este deschisa sesiunea si din octombrie se 

incepe depunerea  documentatiei pentru proiectul referitor la drumurile din Costisa. 

 Domnul consilier Luchian Vasile mai intreaba ce se mai aude cu drumurile a caror 

modernizare a fost proiectata prin ADI in cooperare cu Musenita si comuna Dornesti. 

 Domnul primar raspunde ca pe 21 s-a judecat contestatia la licitatia inceputa in decembrie 

anul trecut dar important este ca s-a prins finantare. Sunt peste 20 de proiecte eligibile pe judet 

care nu au prins finantare. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba si cum mai merge proiectul cu modernizarea 

Caminului cultural. 

 Domnul primar raspunde ca asteapta licitatia. 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian intreaba cat  dureaza pana se incepe licitatia pentru 

parcelele de teren puse in vanzare de primarie. 

 Domnul primar raspunde ca se incep demersurile pentru intabularea acelor terenuri. Trebuie 

sa vina specialistul ( dupa ce a fost aprobata intabularea de catre Consiliul local) sa masoare 

parcela , sa o intabuleze, apoi se aproba de catre Consiliul local evaluarea acelor terenuri si abia 

dupa ce avem evaluarile se poate aproba, in sedinta a Consiliului Local, vanzarea acelor terenuri 

prin licitatie deschisa cu strigare. Concret poate dura peste 2-3 luni, au si mai mult. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca s-a inceput intabularea gratuita la nivel de 

comuna. 

 Domnul primar raspunde ca se incepe cu parcelele de la Fantana lui Burciu la vale, Covalca 

pe ambele parti si spre Arini, numai extravilan. 

 Domnul consilier Olari George intreaba cum anunta oamenii primaria. 

 Domnul primar raspunde ca vor fi anuntati toti oamenii, in transe de cate 10-15 oameni. 

 Doamna consilier Moisiuc Vera intreaba ce se mai aude despre canalizarea comunei. 

 Domnul primar raspunde ca primaria este in judecata cu firma constructoare, lucrarea nefiind 

finalizata nici pana la data actuala. 

 Domnul consilier Olari George intreaba daca nu este colmatata canalizarea. 

 Domnul primar raspunde ca nu este colmatata dar important este ca lucrarea sa fie finalizata, 

restul se rezolva. Din aceasta cauza nu se pot accesa fonduri europene in valoare de 2,5 milioane 

de euro- pentru proiect apa/canal Costisa si proiect apa Fratautii 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, 

 

 

Grigoraș Vasile 

 

Contrasemnează,                                                                                         

p.Secretar al comunei, 

 

Constantin MOISUC 
 

 


