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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, 30.01.2020, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 9 din 23.01.2020 a fost convocat 

Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 30.01.2020, ora 14,00, 

la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Domnul consilier Rusu Mihai, face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti  14 din 

cei 15 consilieri în funcție, lipsind domnul consilier Marcu Ștefan. 

Domnul primar prezinta cerea domnului consilier Marcu Ștefan prin care acesta isi 

motiveaza absenta (plecat în străinătate). 

Domnul consilier Rusu Mihai supune la vot cererea domnului consilier Marcu Ștefan. 

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

cererea domnului consilier Marcu Ștefan fiind motivată.  

 La sedinta mai participă domnul   inspector Guţă Mircea precum și un grup de cetațeni care 

si-au manifestat dorința de a participa la sedinta. 

 Domnul primar anunță că secretarul comunei, doamna Moisuc Oltea-Rodica nu participă la 

sedinta de consiliu din cauza unui deces în familie fiind înlocuită de domnul Costan Alexandru- 

consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frătăuții Noi. 

 Acestea fiind spuse, domnul consilier Rusu Mihai, decanul de varsta prezent, preia 

conducerea lucrarilor sedintei si arata ca fiind prezenti 14 din 15 consilieri  in functie convocati, 

sedinta este legal constituita si poate sa-si desfasoare lucrarile, apoi propune alegerea unui 

presedinte de sedință. 

 Dintre invitații la sedinta se aude o propunere de presedinte. 

 Domnul consilier Rusu Mihai anunta faptul ca numai consilierii pot propune un presedinte 

de sedinta. 

 Doamna consilier Moisiuc Vera il propune pe domnul consilier Rusu Mihai. 

 Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile  îl propune pe domnul consilier Galan Constantin. 

Domnul jurist Costan Alexandru, informeaza consiliul faptul ca presedintele de sedinta, 

conform HCL nr. 40 din 27.06.2018, este domnul consilier Galan Constantin. 

Domnul consilier Olari George citând din lege arata faptul ca mai sunt cetateni care nu au 

putut intra in sala de sedinte pentru a asista la sedință si ar trebui sa se permită si accesul lor, in 

virtutea liberului acces. 

Domnul consilier Galan Constantin arata faptul ca stie aceste lucruri, dar, conform 

regulamentului de functionare al consiliului local, accesul cetatenilor la sedinte se poate face prin 

cerere scrisa cu mai mult de 48 de ore inaintea sedintei, dar cine mai doreste poate intra, desi 

conform legii accesul cetatenilor este limitat de regulamentul consiliului local. 

Domnul consilier Olari George cere inscrierea pe ordinea de zi a sedintei a proiectului initiat 

de dânsul în data de 17.01.2020, cu privire la mutarea amplasamentului stației de cogenerare 

pentru producerea energiei electrice de 95 KWh. 
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 Domnul consilier Galan Constantin roaga sa fie lasat sa citeasca proiectul ordinii de zi apoi 

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 19.12.2019; Iniţiator- Secretarul general al  

comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.  Proiect de hotărâre  privind mentinerea rețelei școlare existente în anul școlar curent 

si pentru anul scolar 2020-2021 în comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; -     

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care 

solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2019; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă;   

   4.  Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 4/08.01.2020 pentru 

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de  dezvoltare din  excedentul bugetului local 

pe  anul  2019 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;   

   5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap pentru anul 2020; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

  6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă 

prevăzute de Legea 416/2001; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

  7.  Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membrii din rândul consilierilor locali, 

care să facă parte alături de primarul comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava, din comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Frătăuții Noi, județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

  8.  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă. 

 9.  Proiect de hotărâre privind demararea procedurii  înscrierii în cartea funciară și 

întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate in 

proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă;  

   10.   Probleme curente 

 

 Domnul primar anunță că ordinea de zi a ședinței  se suplimentează cu un proiect de 

hotărâre și anume: 

 

 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii  nr. 32 din 25.06.2019 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate al  investiției ” Creșterea producției de energie din 

resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în comuna 

Frătăuții Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă de 95 

kW în comuna Frătăuții Noi, instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură 

geotermală pentru Sediu Primărie, comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu 

pompă de caldură geotermală pentru Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna 

Fratautii Noi, judetul Suceava”, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției 

susnumite precum și a cofinanțării investiției susmenționate; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă. 

 

  

 Se supune la vot  introducerea pe ordinea de zi a sedintei a proiectului nou introdus de 

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

astfel incat a fost aprobata ordinea  de zi în forma prezentată, cu punctul nou introdus. 

 

 Ordinea de zi a sedintei aprobată este următoarea : 

 

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

al comunei Frătăuții Noi din data de 19.12.2019; Iniţiator- Secretarul general al  comunei 

– Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.  Proiect de hotărâre  privind mentinerea rețelei școlare existente în anul școlar curent 

si pentru anul scolar 2020-2021 în comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; -     

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care 

solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2019; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă;   

   4.  Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 4/08.01.2020 pentru 

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de  dezvoltare din  excedentul bugetului local 

pe  anul  2019 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;   

   5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap pentru anul 2020; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

  6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă 

prevăzute de Legea 416/2001; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

  7.  Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membrii din rândul consilierilor locali, 

care să facă parte alături de primarul comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava, din comisia 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Frătăuții Noi, județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

  8.  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă. 

 9.  Proiect de hotărâre privind demararea procedurii  înscrierii în cartea funciară și 

întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate in 

proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă;  

10.   Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii  nr. 32 din 25.06.2019 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate al  investiției ” Creșterea producției de energie din 

resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în comuna 

Frătăuții Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă de 95 

kW în comuna Frătăuții Noi, instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură 

geotermală pentru Sediu Primărie, comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu 

pompă de caldură geotermală pentru Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna 

Fratautii Noi, judetul Suceava”, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției 

susnumite precum și a cofinanțării investiției susmenționate; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Streangă. 

   11.   Probleme curente 

 

   

Domnul jurist Costan Alexandru, informeaza consiliul despre cvorumul necesar adoptarii 

proiectelor inscrise pe ordinea de zi. 
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 De asemenea mai solicită consilierilor locali sa comunice daca se afla intr-un posibil conflict 

de interese fata de proiectele de pe ordinea de zi. 

 Domnii consilieri nu comunica posibilitatea unui eventual conflict de interese. 

  

Domnul consilier Galan Constantin propune ca punctul nou introdus sa fie primul dezbatut in 

sedinta. Nefiind obiecții din acest punct de vedere : 

 

Se trece  la primul   punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii  nr. 32 din 25.06.2019 privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate al  investiției ” Creșterea producției de energie din 

resurse regenerabile mai puțin exploatate ( biomasă, biogaz, geotermal ) în comuna 

Frătăuții Noi, județul Suceava prin construirea a: Instalație electrică pe biomasă de 95 

kW în comuna Frătăuții Noi, instalație de încalzire centrală cu pompă de caldură 

geotermală pentru Sediu Primărie, comuna Frătăuții Noi și instalație de incălzire cu 

pompă de caldură geotermală pentru Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu, comuna 

Fratautii Noi, judetul Suceava”, a principalilor indicatori tehnico-economici ai 

investiției susnumite precum și a cofinanțării investiției susmenționate; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

 

 

Președintele de ședință invită pe dl. primar Streanga Gheorghe, să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare. 

Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate apoi supune la vot 

proiectul de hotarare. 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Domnul consilier Luchian Vasile solicita sa se afiseze procesul verbal al sedintei cu 

aprobarea revocarii proiectului prevazut de HCL nr. 32/2019. 

 Domnul primar raspunde ca se vor urma toate procedurile legale referitoare la sedinta apoi 

aminteste ca proiectul initial a fost aprobat in unanimitate de consilierii locali in vara anului 2019. 

La acel moment o varianta de amplasare era in capatul localitatii Costisa, spre Mitoc, dar fiind un 

perimetru inundabil nu s-a primit avizul de la apele romane.In plus, o conditie din Ghidul 

solicitantului (pentru accesarea investitiei- n.r.) presupunea o distanta maxima pana la linia 

electrica de medie tensiune (20 kvolti) care limita alegerea amplasamentului. Au fost obtinute toate 

avizele necesare proiectului, au fost drumuri la Bucuresti, documentatia aferenta, pe care nu le-ar fi 

facut daca ar fi stiut ca se va ajunge la o astfel de situatie. 

 Din sala se intreaba de ce nu au fost informati cetatenii. 

 Domnul primar raspunde ca s-au obtinut toate avizele de la Protectia mediului, Directia de 

sanatate publica, autoritatea sanitar-veterinara, s-a obtinut avizul de legalitate de la Institutia 

Prefectului și au fost respectate regulile privind transparenta proiectului.Poate ar fi trebuit ca si 

consilierii sa discute cu cetatenii si daca ar fi fost probleme s-ar fi renuntat la proiect inca de la 

inceput. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca este intr-adevar este si o vina a consiliului local 

si propune ca pe viitor proiectele mai de impact sa fie discutate in mai multe sedinte si cu 

reprezentanti ai societatii civile. 

Domnul consilier Luchian Vasile arata ca primaria trebuie sa faca publice aceste proiecte. 

 Unul din persoanele care asista la sedinta arata ca ar fi trebuit sa se discute, inainte de a fi 

demarat proiectul, cu cetatenii comunei. 

 Domnul primar raspunde ca hotararile nu le ia el de unul singur. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca vina este a intregului consiliu local si personal 

isi cere scuze din acest motiv, apoi arata ca greseala a fost reparata prin aprobarea proiectului. 
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 Unul dintre invitati arata ca ar trebui ca si consilierii locali sa discute mai mult cu cetatenii. 

 Domnul consilier Galan Constantin le multumeste pentru prezenta invitatilor apoi,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._1. 

 Domnul consilier Olari George arata ca avea si el un proiect asemanator, la care se putea 

face un amendament pentru revocarea aceleiasi hotarari dar, deoarece proiectul domnului primar a 

rezolvat problema... 

 Domnul primar arata ca proiectul pe care dorea sa-l initieze domnul consilier Olari George 

propunea mutarea amplasamentului statiei de cogenerare si nu anularea investitiei, dar acum nu 

mai este ce muta. 

 Domnul consilier Olari George raspunde ca avea si el un amendament prin care se propunea 

renuntarea la investitie, dar domnul presedinte de sedinta a decis sa dea prima data cuvantul 

primarului comunei. 

 Domnul consilier Galan Constantin, presedintele de sedinta arata ca proiectul domnului 

consilier Olari George urma sa fie dezbatut in sedinta din februarie. 

 Domnul consilier Olari George intreaba cand a fost inregistrat proiectul domnului primar 

pentru ca proiectul dansului era inregistrat din data de 17.01.2020. 

 Domnul viceprimar Fador Vasile arata ca proiectul domnului primar a fost initiat in regim de 

urgenta. 

 Domnul consilier Olari George arata ca si el voia sa introduca proiectul in regim de urgenta, 

deoarece s-a intalnit cu cetateni care i-au cerut asta. 

 Domnul primar raspunde ca proiectul domnului Olari George se referea la schimbarea 

locatiei investitiei, nu la anularea ei. 

 Domnul consilier Olari George arata ca finalitatea este aceeasi si se bucura pentru asta. 

  

 

Se trece  la al doilea   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 19.12.2019; Iniţiator- Secretarul general al 

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 hotărâre  privind mentinerea rețelei școlare existente în anul școlar curent si 

pentru anul scolar 2020-2021 în comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

 

 Președintele de ședință invită pe dl. primar Streanga Gheorghe, să prezinte proiectul de 

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta raportul argumentativ al proiectului de hotarare. 
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 Domnul consilier Olari Vasile arata ca este o problema cu scoala Costisa unde se 

functioneaza cu numarul minm de elevi, cu 12, 13,  11 copii pe clase, de asemenea si la scoala nr. 

2 din comuna, unde sunt clase simultane. Sunt insa copii suficienti pentru a nu modifica structura 

retelei scolare. 

 Domnul consilier Galan Constantin spera ca sa fie luate masuri la nivel de guvern pentru a se 

incuraja natalitatea si sa se intoarca cetatenii plecati in strainatate.   

 O doamna din cele care au dorit sa participe la sedinta arata ca ar trebui sa se faca conditii 

ma bune la scoala din Costisa si atunci nu s-ar mai ajunge ca sa fie inscrisi copii la scolile din 

Radauti. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca scoala din Costisa se afla in proces de 

modernizare si domnul primar poate confirma asta. 

 Domnul consilier Olari Vasile arata ca este constient de acest lucru si doreste sa fie conditii 

cat mai bune pentru elevi. Cu fondurile care s-au alocat pana acum s-a renovat scoala din Costisa-  

se stie cum aratau grupurile sanitare cu 6-8 ani in urma, dar exista si situatii in care parintii s-ar 

putea implica mai mult in semnalarea diferitelor probleme care apar. Mai arata ca la scoala Costisa 

a fost instalata cea mai moderna centrala de incalzire dintre toate scolile din comuna. Intr-adevar 

ca sa se modernizeze structura cladirilor este nevoie de multi bani si in acest sens s-a reusit 

accesarea de  fonduri prin PNDL, dar nu este vina consiliului local ca nu progreseaza lucrarile ci a 

firmelor care au licitat si castigat pentru realizarea investitiei. Se vehiculeaza multe neadevaruri pe 

retelele de socializare si oamenii iau de bun tot ce se spune acolo. Tot ce se poate face este sa se 

faca presiune pe aceste firme si eventual sa se rezilieze contractele dar apar intarzieri si mai mari in 

realizarea proiectelor. O situatie deosebita este cea a Caminului cultural din Fratautii Noi unde 

proiectul este gestionat de Bucuresti si consiliul local nu are nici o parghie ca sa grabeasca 

lucrurile. 

 O doamna din randurile celor ce urmaresc sedinta intreaba cum se poate ca aceste probleme 

sa fie rezolvate in alte comune si doar la noi in comuna nu. 

 Domnul consilier Olari Vasile arata faptul ca fiecare comuna are problemele sale, la scoala 

Costisa sunt aproximativ 200 copii, ce faci cu ei pe timpul reabilitarii scolii ? Îi trimiti  o clasa la 

scoala centru, o clasa la Dornesti s.s.m.d. sau cum faci ? Se incearca reabilitarea scolii pe timpul 

vacantei de vara dar firma care a castigat licitatia a mai licitat pentru 30 de proiecte in zona si nu 

are suficienti oameni pentru a respecta termenele de realizare a investitiilor. 

 Doamna din randurile celor ce urmaresc sedinta arata faptul ca ar trebui sa se implice mai 

mult administratia si consilierii pentru a se grabi aceste proiecte. 

 Domnul primar solicita cuvantul  si arata că, in ceea  ce priveste caminul cultural, acesta  

este predat  pe baza de proces verbal la Compania Nationala de Investitii si nu se poate face nimic 

in acest caz, compania a facut licitatia, a desemnat un castigator al licitatiei, a semnat contractul cu 

acel castigator, a facut proiectarea si dupa ce va fi finalizata investitia va fi primit inapoi caminul 

cultural. Sunt locatii unde firma constructoare da faliment (de exemplu la Fratautii Vechi) si 

ramane lucrarea blocata. La Voitinel nu sunt probleme de acest fel si aceeasi investitie este 

finalizata dar la Fratautii Vechi s-a blocat. Nu doreste nimeni sa se întâmple acelasi lucru la 

investitia privind modernizarea caminului cultural. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata faptul ca la centrala termica de la scoala Costisa sunt 

doi copaci rupti si ar trebui taiati. 

 Domnul consilier Olari Vasile arata ca probabil vor veni utilaje de la primarie sa taie acei 

copaci dar nu trebuie scoala sa toaleteze copacii pentru ca nu are cu ce. 

Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 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._2_. 
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 Se trece  la al patrulea punct al ordinii de zi :  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care 

solicită cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2019; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Streangă; 

 

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

hotărâre. 

          Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului apoi proiectul propriuzis. 

 Domnul consilier Olari Vasile, arata persoanelor care asista la sedință, ca exista intr-adevar 

aceasta prevedere legala de a se deconta naveta cadrelor didactice. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Preşedintele comisiei  de specialitate,  prezintă avizul comisiei.   

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

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

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 3 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre privind validarea dispoziţiei Primarului nr. 4/08.01.2020 pentru 

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de  dezvoltare din  excedentul bugetului 

local pe  anul  2019; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

 

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

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare. 

 Domnul contabil Guta Mircea arata ca toate cheltuielile de capital in anul 2019 s-au facut din 

excedent iar la sfarsit de an se reintregește acest excedent urmand ca tot ce se va cheltui in anul 

curent pentru investitii sa se faca din acest cont. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca reintregirea acestui cont influenteaza sumele 

ce vor fi alocate de la bugetul de stat. 

 Domnul contabil raspunde ca nu va fi influentata repartizarea altor sume pentru ca 

excedentul poate fi folosit doar pentru investitii. 

 Domnul primar arata ca si sumele obtinute din vanzari pot fi folosite doar pentru investitii. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca s-au primit cifrele pentru buget pentru anul 

2020. 

 Domnul contabil raspunde ca s-au primit si Consiliul Județean este foarte „darnic” in privinta 

asta. 

 Domnul consilier Luchian Vasile completeaza si spune ca este an electoral. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.  

 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. _4_ 
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Se trece  la al șaselea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap pentru anul 2020; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

 

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

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta proiectul precizand faptul ca, sunt prevazuți un nr. maxim de 60 de 

asistenti personali pentru anul 2020- numar egal cu cel al profesorilor ce predau in localitate si sunt 

platite toate aceste persoane din bugetul local. 

 Domnul contabil precizeaza ca aceste persoane beneficiaza de vechime in muncă si toate 

drepturile ce decurg din asta, iar la momentul actual sunt angajati 54 de asistenti personali si 10 

persoane beneficiaza de indemnizatie de invaliditate- pentru ei nu se platesc toate taxele ce decurg 

din asta-pensie, asigurari sociale, etc. Sumele ce se pot cere de la bugetul de stat sunt direct 

proportionale cu numarul de asistenti pe care-l aproba consiliul local. Daca in cursul anului vor fi 

mai multe cereri pentru asistenti personali decat numarul aprobat, ei se vor plati din bugetul local 

intr-un anumit procent. De asemenea anunță că sumele repartizate pentru asistenti personali, de la 

Ministerul finantelor, ajung doar pentru primele 6 luni ale anului. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 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. _5_. 

 

 

 

Se trece  la al șaptelea punct al ordinii de zi : 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă 

prevăzute de Legea 416/2001; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

 

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

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului precizand faptul ca cetatenii care 

beneficiaza de ajutor social trebuie sa efectueze un numar de ore de munca/lunar  in folosul 

comunitatii. 

 Domnul consilier Nastasi Vasile intreaba cate persoane sunt in evidenta. 

 Domnul primar raspunde ca 72 de persoane si efectueaza orele de munca doar cei apti pentru 

munca, cine are certificat medical ca nu este apt nu face aceste ore. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lăcrimioara intreaba cine le da aceste certificate medicale. 

 Domnul primar raspunde ca aceste certificate sunt eliberate de la medicina muncii din 

Radauti. 

 Domnul consilier Rusu Mihai arata faptul ca trebuie sa fie si bolnavi printre ei. 

 Domnul primar raspunde ca aceia dintre ai care au certifcate ca sunt bolnavi nu sunt prinsi in 

evidenta celor care trebuie sa efectueze munca in folosul comunitatii. 

 Domnul viceprimar arata ca principala problema este ca  pe aceste persoane nu le poti pune 

la munca ca pe niste persoane normale, fiecare din ele are anumite probleme. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 
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 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. 6. 

 

 

Se trece  la al optulea punct al ordinii de zi : 

 

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membrii din rândul consilierilor locali, 

care să facă parte alături de primarul comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava, din 

comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general 

al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

 

 

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

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului si solicita propuneri din partea 

consilierilor. 

 Domnul consilier Luchian Vasile propune sa faca parte din comisie domnii consilieri Galan 

Constantin si George Olari. 

 Domnul consilier Nastasi Vasile propune ca din comisie sa faca parte domnii consilieri Olari 

Vasile si Lupoaie Ioan. 

 Presedintele de sedinta supune la vot propunerea domnului Luchian Vasile. 

 Au votat un numar de 4 consilieri pentru. 

 Presedintele de sedinta supune la vot propunerea domnului Nastasi Vasile. 

 Au votat un numar de 5 consilieri pentru, astfel ca domnii consilieri Olari Vasile si Lupoaie 

Ioan vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

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

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

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 7. 

 

Se trece  la al noualea punct al ordinii de zi :  

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava.; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

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

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al  proiectului apoi proiectul de hotarare cu 

numirea functiilor care vor fi modificate. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca se va demara un concurs dupa sedinta. 

 Domnul primar raspunde ca dupa ce se va primi avizul de legalitate de la prefectura se va 

anunta Agentia Nationala a Functionarilor Publici in legatura cu demararea concursului. 
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 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca are o obiectie si anume ca la urbanism viitorul 

angajat va fi debutant iar la contabilitate va fi asistent. 

 Domnul primar raspunde ca unul din posturi este cu studii superioare iar celalalt cu studii 

medii. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca postul eliberat de la finante este cel al 

domnului contabil Guță Mircea. 

 Domnul primar raspunde ca da si se va scadea vechimea in munca necesara de la 9 ani la 1 

an, iar concursul se va face dupa ce se face publicitate in publicatiile prevazute de lege. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 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 -13, împotrivă - 0, s-au abţinut -  1 

(domnul consilier Luchian Vasile) , proiectul devenind astfel Hotararea nr. 8_. 

 

 

 Se trece  la al zecelea punct al ordinii de zi : 

 

 

Proiect de hotărâre privind demararea procedurii  înscrierii în cartea funciară 

și întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de 

teren aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul 

Suceava;Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

 

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

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului cu precizarea ca vanzarea 

parcelelor de teren a fost blocata de modificarea legilor administrative, se cere suplimentar acum 

ca evaluatorul sa fie selectat in cadrul unei licitatii publice. Primaria a efectuat demersurile 

necesare in privinta evaluatorului si cum sunt cereri ale cetatenilor care au concesiuni mai vechi- 

pe care au construit case si vor acum sa fie proprietari, s-a initiat prezentul proiect. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca astfel mai vin bani la buget. 

 Domnul primar arata faptul ca nu este obligatoriu ca cetatenii sa-si cumpere concesiunile, dar 

sunt cetateni care au facut cereri in acest sens. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba unde este situat terenul din zona 

brutarie care este propus pentru evaluare. 

 Domnul primar solicita sa vina inginerul sa vina pentru ca nu stie toate cazurile pentru 

fiecare parcela. 

 Domnul inginer Moisuc Constantin, dupa ce i se explica despre ce este vorba, arata locatia 

exacta a parcelei de teren. 

 

 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. 9_. 

 

Se trece  la al unsprezecelea punct al ordinii de zi :  

 

Probleme curente.   

 Domnul primar anunta ca a fost o cerere din partea unui consilier local cu privire la sumele 

care au fost incasate in urma hotararii cu amnistia fiscala din luna decembrie 2019 prin care se 
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iertau penalitatile pentru cei care plateau pana la sfarsitul anului restantele ce le aveau la bugetul 

local si acum se poate comunica suma care a fost recuperata in acest fel- ea fiind de 78.111 lei. 

 Domnul consilier Olari George spune ca cererea fost facuta de el, cu 2 sedinte in urma. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca initiativa a pornit de la el. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lăcrimioara răspunde ca informația privind amnistia 

fiscală a pornit de la ea si altcineva își asumă. 

 Domnul primar arata ca este bine cand se conlucreaza in folosul tuturor si nu trebuie sa fie 

suparare cand se aduc venituri la bugetul local. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca ordonanta de amnistie a fost initiata de guvern. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lăcrimioara raspunde  ca de la ea a venit informatia la 

nivel local. 

 Domnul primar arata ca mai exista o solicitare, ca sedintele de consiliu sa fie filmate si 

inregistrate, dar aceasta cerere trebuie sa fie urmata de un proiect de hotarare care sa fie aprobat  

pentru a exista cadru legal și a prinde sume in bugetul local pentru a plati operatorul, el neputand 

dispune de unul singur acest lucru. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca operatorul ar trebui sa fie el multumit ca filmeaza, 

nu sa mai ceara bani pentru asta. 

 Domnul primar arata ca el doar prezinta solicitarea, daca este aprobata sau nu, depinde de 

consiliul local. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca pe unul din drumurile modernizate exista o rigola 

turnata din beton, care s-a degradat si daca drumul este in garantie se poate reface de constructor 

iar daca nu, de catre primarie. Tot acolo este distrus si un semn de circulatie si ar trebui inlocuit. 

 Domnul primar raspunde ca se vor lua masuri, iar in privinta semnelor de circulatie mai sunt 

cazuri in comuna, acesta este gradul de civilizatie al unor locuitori. 

 Domnul consilier Rusu Mihai semnaleaza si el un caz in care a fost smuls un semn de 

circulatie si infipt in pamant pe sensul contrar. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca a vazut ca mai sunt doua statii de autobuz si ar 

trebui montate in Costișa, precizand locatiile. 

 Domnul primar raspunde ca se vor amplasa dar trebuie intai sa se faca scurgerile din zona, cu 

tuburi betonate si este inca prea frig pentru asta. 

 Domnul consilier Olari George solicita cuvantul si arata ca doreste sa supuna atentiei o 

problema presedintelui de sedință, interpelat fiind de mai multi cetateni in acest scop, si aceasta ar  

fi ce se intampla cu canalizarea din comuna, mai ales ca s-au pierdut si alte proiecte datorita 

faptului ca nu este finalizat nici acum. Când se va finaliza canalizarea, daca se va finaliza și dacă 

va fi funcțională? 

 Unul din consilieri  arata ca mai bine ar raspunde domnul primar al comunei la aceasta 

intrebare. 

 Domnul viceprimar Fădor Vasile raspunde  ca nu ar trebui sa raspunda domnul primar pentru 

ca domnul consilier Galan Constantin stie cel mai bine cum s-a inceput proiectul, cum s-a 

continuat si de ce s-a oprit proiectul. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca raspunsul este foarte simplu, pentru canalizarea 

de pe deal s-a organizat o licitatie care a fost castigata de societatea Cominco Bucuresti in asociere 

cu Labirint Fratautii Vechi, 51 % Cominco si 49% Labirint. În timpul lucrarii  intr-o zi a venit 

dirigintele de santier si a spus ca s-a licitat manual (n.r. sapatura) și s-a executat mecanic, diferenta 

fiind enorma de manopera de la mecanic la manual si daca se imputa cine va plati? 

 Domnul viceprimar Fădor Vasile arata ca nu acest lucru este asteptat pentru clarificat ci de 

ce s-a facut in anul 2009 proiectul pentru sapatura manuala si s-a executat sapatura mecanica. 

 Domnul consilier Galan Constantin raspunde că de ce sa fie intrebat el de ce s-a facut astfel 

proiectul. 
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 Domnul viceprimar Fădor Vasile intreaba atunci pe cine sa intrebe daca el nu stie. Daca 

proiectul s-a facut pe sapatura manuala constructorul a avut pretentia sa fie platit pe sapatura 

manuala. 

 Domnul consilier Galan Constantin  arata ca el nu este specialist si nu stie de ce s-a facut 

sapatura mecanica, specialistul unei lucrari este dirigintele de santier. Impreuna cu proiectantul si 

cu beneficiarul, cu acordul executantului, se pot aduce modificari la proiect prin dispozitie de 

santier, atata timp cat nu se trece peste pretul de executie. S-a facut dispozitie de santier pentru 

preschimbarea tuburilor si caminelor care erau initial din beton si s-au facut din fibra. 

 Domnul viceprimar Fădor Vasile arata ca pentru preschimbarea caminelor este dată 

dispozitie de santier, dar cand se trece de la lucrari manuale la lucrari mecanizate de ce nu s-a dat 

dispozitie de santier? 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca la momentul respectiv a fost dată dispozitie de 

santier. 

 Domnul viceprimar Fădor Vasile raspunde ca nu este o astfel de dispozitie. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata faptul ca este o astfel de dispozitie. 

 Domnul viceprimar Fădor Vasile spune ca s-a dat o astfel de dispozitie mai tarziu, cand 

lucrarea era aproape finalizată. 

 Domnul consilier Galan Constantin il intreaba pe domnul Fădor Vasile daca a fost de față 

cand au venit expertii tehnici la primarie. Atunci executantul a aratat ca de 3 ani de zile este inafara 

contractului si tot face sesizari pentru a fi prelungit contractul. 

 Domnul viceprimar Fădor Vasile spune ca nu au fost facute sesizari, a spus doar verbal 

executantul.si arata ca executantul doreste act aditional. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata faptul ca este normal ca executantul sa nu lucreze 

inafara contractului caci stie ca nu poate fi platit. 

 Domnul primar solicita cuvantul si arata s-a dat perioadă pentru finalizarea lucrarii, au fost 

alocati bani in buget pentru plată dar executantul s-a suparat pentru ca nu i-au fost dati banii 

inainte- sa cumpere utilajele. S-a facut cerere la minister pentru utilaje (container, pompe, grupul 

electrogen) banii au venit si executantul a vrut banii, dar i s-a spus ca nu primeste acesti bani pana 

nu vede toate utilajele in curte la statia de epurare. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca se putea face o factura proforma. 

 Domnul primar arata ca nu poate sa-i dea banii astfel, Labirintul a dat in judecata primaria 

comunei pentru lucratura manuala si s-au platit 10 miliarde (n.r. bani vechi) din cauza contractului. 

Constructorul a vrut sa mai ia si ultimii bani si apoi sa intoarca spatele iar asta nu se poate. 

 Domnul primar arata ca nu mai dureaza totul inca 10 ani, actiunea in instanta este la 

procurorul Fomin, la Radauti, procuratura nu  a avut bani sa plateasca expertiza, s-a platit de catre 

primarie expertul, prin hotarere de consiliu local, pentru a se vedea stadiul lucrarilor rest de 

executat iar cu acesta expertiza sa se vina la procuror si sa se finalizeze cu constructorul actual. 

 Domnul consilier Rusu Mihai intreaba cat mai dureaza. 

 Domnul primar raspunde ca nu mai depinde de el, ci de procuratura, caci cu o lucrare 

inceputa cu astfel de constructori asa pățești, nimeni nu e bucuros pentru astfel de intarzieri. Din 

cauza ca nu s-a finalizat canalizarea s-au perdut 2,5 milioane de euro pe fonduri europene: apă si 

canal pe Costișa, apa pe Fratauti, extindere canalizare pe Fratauti. Cand s-a mers cu documentatia  

s-a pus in vedere sa se finalizeze canalizarea actuala, pentru a accesa alte fonduri. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca este finalizată aproape 90 % din lucrare. 

 Domnul primar Ștreangă Gheorghe raspunde ca da , dar fiind in cercetare pana nu se 

finalizeaza cercetarea nu poti continua lucrarea. Se va cauta un alt constructor cand se va avea din 

partea expertului valoarea rest de executat a investitiei. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca este vina dirigintelui de santier. 

 Domnul primar raspunde ca cine va pierde procesul va plati toate daunele. Daca nu se aproba 

in consiliu plata acestui expert ramanea in continuare totul blocat. 
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 Domnul consilier Galan Constantin arata ca atunci cand au fost expertii au fost intrebati ce 

parere au si cum se va incheia totul, iar raspunsul lor a fost ca trebuie incheiat proiectul cat de 

curand si dat in folosinta. Sunt niste bani publici investiti de care care localitatea nu beneficiaza de 

ani de zile. 

 Domnul primar raspunde ca pana nu se finalizeaza în penal nu se poate termina lucrarea. 

 Domnul consilier Galan Constantin, presedintele de sedinta, intreaba daca mai sunt alte 

probleme. 

 Domnul consilier Olari George propune sa se mai ducă pe dealul din zona Capreni movile de 

material antiderapant, cele puse dupa interventia sa din iarna trecuta fiind luate de apa (n.r. 

pluvială) sau de diverși cetateni. 

 Domnul viceprimar raspunde ca este vorba despre un drum județean. 

 Domnul primar raspunde ca acele movile mici ingheata. S-a adus nisip cu sort la sediul 

primariei care este acoperit si se duce cand este nevoie si unde este nevoie. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata ca trebuie facut curat pe „ prunduri” caci daca vine 

apa mare se vor duce gunoaie peste tot. 

 O doamna dintre cei ce asista la sedinta intreaba daca nu se poate repara balustrada de la 

podul de la intrarea in localitate inainte ca sa cada un copil de acolo. 

 Domnul primar raspunde ca primaria nu poate interveni pentru ca apartine de drumuri si 

poduri judetene- s-a anuntat, chiar a fost filmat podul, problema este ca pana nu se primesc banii 

de la asigurari nimeni nu incepe reparatia. 

 Doamna din asistență intreaba ce se va intampla cu podul cand va veni apa, din cauza ca se 

exploateaza balast din apropiere.  

 Domnul primar raspunde ca nu ar trebui sa se exploateze pietriș 500m aval si 500m in 

amonte de pod dar nu poate opri primaria faptul ca se exploateaza de langa pod. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca apele romane vand agregate din acea zona. 

 Domnul primar spune ca nici primaria nu poate exploate agregate din lunca Sucevei fara 

aprobari de la apele române, care raspund de administrarea luncii Sucevei, nu primaria –(cum cred 

cetatenii comunei). S-a facut cerere si avem aprobare pana in luna februarie pentru a lua agregate 

pentru repararea drumurilor. Daca nu se ia acum pietris nu se mai poate lua mai tarziu si raman 

drumurile nereparate. 

 Doamna Burciu Rodica, cetatean al comunei, care a dorit sa siste la sedinta,  solicita cuvantul 

si intreaba cum se va solutiona petitia referitoare la anularea HCL nr. 32/2019, cine va duce la 

Prefectura solutionarea petiției. 

 Domnul primar raspunde ca hotararea de anularea a HCL nr. 32/2019 va fi inaintata 

prefecturii in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

 

 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,    

                                                                                                                                                            

     Galan Constantin 

                                                             Contrasemnează, 

                                                           Secretar general al comunei, 

 

                                                             MOISUC Oltea-Rodica 


