ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 30.10.2017,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 356 din 24.10.2017 a fost
convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 30.10.2017 ,
ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.
Domnul consilier Grigoras Vasile, face prezenta consilierilor si constata ca sunt 13 din cei 15
consilieri in functie, lipsind domnii consilieri Capră Vasile și Rusu Mihai.
Domnul primar Ștreangă Gheorghe prezinta cererile domnilor consilieri Capră Vasile și
Rusu Mihai, prin care își motivează absența.
Domnul consilier Grigoras Vasile supune la vot cererile domnilor consilieri Capră Vasile și
Rusu Mihai.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0 s-au abţinut - 0,
cererile domnilor consilieri Capră Vasile și Rusu Mihai.
La sedinta mai participă domnul inspector Guţă Mircea si domnul consilier Moisuc Iulian
Cristin.
Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent, preia conducerea lucrarilor
sedintei si arata ca fiind prezenti 13 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 27.10.2017; Iniţiator- Secretarul comunei –
Moisuc Oltea-Rodica;
2. Proiect de hotarare privind întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea
vânzării unor parcele de teren aflate în proprietatea privată a comunei Fratautii Noi, judetul
Suceava ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
3. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei speciale de inventariere a
domeniului public al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava ; Iniţiator-Primar-Gheorghe
Streangă;
4. 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 Septembrie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
5. Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor
imobile - terenuri proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, județul Suceava ; IniţiatorPrimar-Gheorghe Streangă;
6.
Probleme curente .
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Doamna secretara 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 Luchian 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 27.10.2017;
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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, 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 întocmirea unor rapoarte de evaluare în
vederea vânzării unor parcele de teren aflate în proprietatea privată a
comunei Fratautii Noi, judetul Suceava; inițiator –primar Gheorghe
Ștreangă;
Domnul primar prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este vorba despre 10 parcele, deja
intabulate, 4 din ele situate in zona Jacoteni iar restul in zona Tarnauca, pentru care se doreste
intocmirea rapoartelor de evaluare in vederea vanzarii lor ulterioare.
Presedintele de sedinta intreaba daca ulterior vor fi vandute.
Domnul viceprimar Fădor Vasile raspunde ca ulterior se va supune consiliului aprobarea
vanzarii lor.
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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0 s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 50.
Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei speciale de
inventariere a domeniului public al comunei Frătăuții Noi, județul
Suceava; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Luchian Vasile, presedintele de sedinta ales, intreaba daca se reorganizeaza anual
comisia.
Domnul primar invita pe doamna secretar să prezinte despre ce este vorba.
Doamna secretar precizeaza ca nu este neaparat sa se reorganizeze anual comisia, dar,
deoarece unul din membri s-a pensionat, este necesara actualizarea comisiei, mai ales că trebuie
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finalizat inventarul domeniului public al comunei pana la sfarsitul anului, apoi citeste componenta
comisiei.
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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13 împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 51.
Se trece la al patrulea 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 Septembrie 2017; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar arata ca este vorba despre acelasi proiect, care apare luna de luna pe agenda
consiliului local, referitor la decontarea navetei profesorilor.
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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13 împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 52.

Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a
unor imobile - terenuri proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi,
județul Suceava ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. primar, să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta proiectul si expunerea de motive precizand faptul ca este vorba de
vanzarea a 10 parcele din domeniul privat al comunei situate in zonele Bilăneni (7 parcele) si
Toloacă Târnăuca (3 Parcele.
Parcelele din zona Bilăneni au fost evaluate la 10,68 lei/mp, iar cele din Toloacă Târnăuca la
9,52 lei/mp.
Secretarul comunei comunica faptul ca se impune constituirea unei comisii de adjudecare a
ofertelor depuse in cadrul licitatiei, comisie care se constituie pentru fiecare licitație aprobată in
parte. In acest scop se impune alegerea a doi consilieri care sa faca parte din aceasta comisie,
precum si a trei consilieri ca membri supleanti.
Domnul primar roaga consilierii sa faca propuneri de membri ai comisiei si mai aminteste ca
unul din articolele proiectului de hotarare stipuleaza faptul ca membrii comisiei nu vor fi
remunerati pentru munca depusa, acest fapt fiind valabil inca din anul 2006, cand a intrat in
vigoare OUG 34 (art. 305 lit. b) prin care a fost abrogate in totalitate OUG 60/2001 (art. 54
prevedea posibilitatea retribuirii membrilor comisiei de licitatie).
Domnul consilier Galan Constantin il propune pe domnul consilier Grigoras Vasile.
Domnul consilier Luchian Vasile il propune pe domnul consilier Balan Viorel.
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Nemaifiind alte propuneri presedintele de sedinta supune la vot alegerea in bloc a celor doi
consilieri ca membri in comisia de adjudecare a ofertelor.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -11, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, iar
doi consilieri nu au participat la deliberari, domnul consilier Grigoras Vasile si domnul consilier
Balan Viorel fiind votati sa faca parte din comisia de adjudecare a ofertelor.
Presedintele de sedinta invita consilierii sa faca propuneri pentru membri supleanti.
Domnul consilier Lupoaie Ioan îi propune pe domnii consilieri Rusu Marcel-Vasile, doamna
Moisiuc Vera și domnul Moisuc Mihai. .
Domnul consilier Galan Constantin propune ca si consilierii supleanti sa fie votati in bloc.
Din totalul de 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -10, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, iar
trei consilieri nu au participat la deliberari, domnii consilieri Rusu Marcel-Vasile, doamna Moisiuc
Vera și domnul Moisuc Mihai fiind alesi membrii supleanti a-i comisiei de adjudecare a ofertelor.
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 13 consilieri prezenţi, au votat pentru -13 împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 53.
Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
Probleme curente
Domnul consilier Lupoaie Ioan anunta faptul ca podul dinspre Bogheni este colmatat si trebuie
desfundat.
Domnul viceprimar raspunde ca se va trimite un excavator pentru a se remedia situatia.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca s-a intrerupt iluminatul public in urma vijeliilor
din ultima vreme.
Domnul viceprimar raspunde ca se incearca anuntarea la deranjamente din dimineata zilei,
dar este foarte aglomerata reteau ENEL-ului si nu se poate lua legatura cu ei.
Presedintele sedintei roaga pe consilieri sa mai anunte ce probleme au descoperit in comuna.
Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca mai trebuie balastate unele drumuri comunale si ar
trebui modificata ora la care se deschide iluminatul stradal seara, deoarece s-a trecut la ora de iarnă
și ziua este mai scurtă.
Domnul viceprimar raspunde ca balastarile drumurilor comunale vor continua si va fi
modificata ora la care intra in functiune iluminatul stradal.
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.
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Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar al comunei,

LuchianVasile

Oltea-Rodica MOISUC

