ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 21.08.2017,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 290 din 11.08.2017 a fost
convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 21.08.2017 ,
ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.
Domnul consilier Grigoras Vasile, face prezenta consilierilor si constata ca sunt 14 din cei 15
consilieri in functie, 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.
La sedinta mai participă domnul inspector Guţă Mircea si domnul consilier Moisuc Cristin.
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:
Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare a Consiliului
local al comunei Frătăuții Noi din data de 25.07.2017; Iniţiator- Secretarul comunei
– Moisuc Oltea-Rodica;
2.
Proiect de hotarare privind acordarea “Diplomei de aur” si a unui premiu,
cuplurilor din comuna Fratautii Noi care implinesc in anul curent 50 de ani de
casatorie; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
3.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna AUGUST,
anul 2017; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a
unor imobile - terenuri proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, județul
Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;
5.
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.
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,
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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.
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.

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 25.07.2017;
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 acordarea “Diplomei de aur” si a unui
premiu, cuplurilor din comuna Fratautii Noi care implinesc in anul
curent 50 de ani de casatorie; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Domnul primar Ştreangă Gheorghe, prezinta proiectul de hotărâre aratand ca este vorba de
acelasi proiect prin care, in fiecare an, de ziua comunei, se premiaza cuplurile care au implinit 50
de ani de casnicie in anul curent, anul acesta fiind vorba de aproximativ 12 cupluri.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba in ce consta premiul.
Domnul primar raspunde ca se va da un premiu de 200 lei de pereche in cadrul unei
festivitati,organizate in cadrul zilelor comunei.
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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0 s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotararea nr. 40.
Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna
AUGUST, anul 2017 ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de
hotărâre.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul de hotarare aratand ca este nevoie de o
redistribuire a fondurilor necesare bunei functionari a primariei, aparand si nevoia disponibilizarii
unei sume de bani necesare organizarii zilelor comunei.
Domnul consilier Moisuc Mihai intreaba daca suma de bani necesara organizarii zilelor
comunei nu este cam mica.
Domnul primar raspunde ca sunt deja alte sume prinse in buget de la inceputul anului, suma
mentionata in cadrul proiectului fiind doar o completare.
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Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca sunt suficienti bani pana la sfarsitul anului.
Domnul primar raspunde ca sunt.
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. 41.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unor imobile - terenuri proprietatea privată a comunei
Frătăuții Noi, județul Suceava; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă;
Presedintele de sedinta invita pe dl. Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul de
hotărâre.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive precizand
faptul ca din cele 18 parcele aprobate pentru intocmirea documentatiei in vederea vanzarii lor, in
luna iunie- de catre consiliul local, s-a putut finalize documentatia in vederea vanzarii lor doar
pentru 3 parcele, doua aflate in zona Tarnauca iar una in zona Capreni.
Parcelele din zona Tarnauca au fost evaluate la 1,88 euro/mp, iar cea din Capreni la 3,18
euro/mp.
Secretarul comunei comunica faptul ca extrasele de carte funciara pentru 7 din cele 8
parcelele (cu intabulari mai vechi) pentru care s-a aprobat intocmirea unor rapoarte de evaluare
prin HCL nr. 35/29.06.2017, nu prezinta mentiunea de “domeniul privat”al comunei Fratautii Noi
si s-au luat masuri pentru remedierea acelei omisiuni.
Domnul primar mai comunica, ca se impune constituirea unei comisii de adjudecare a
ofertelor depuse in cadrul licitatiei. 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 Moisuc Mihai il propune pe domnul consilier Grigoras Vasile.
Domnul consilier Luchian Vasile il propune pe domnul consilier Rusu Mihai.
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 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, iar
doi consilieri nu au participat la deliberari, domnul consilier Grigoras Vasile si domnul consilier
Rusu Mihai fiind votati sa faca parte din comisia de adjudecare a ofertelor.
Presedintele de sedinta invita consilierii sa faca propuneri pentru membri supleanti.
Domnul consilier Moisuc Mihai îi propune pe domnii consilieri Lupoaie Ioan si Rusu
Marcel-Vasile.
Domnul consilier Galan Constantin il propune pe domnul consilier Moisuc Mihai si propune
ca si consilierii supleanti sa fie votati in bloc.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -11, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, iar
trei consilieri nu au participat la deliberari, domnii consilieri Lupoaie Ioan, Rusu Marcel-Vasile si
Moisuc Mihai fiind alesi membrii supleanti a-i comisiei de adjudecare a ofertelor.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
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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. 42.
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Probleme curente.
Doamna secretar cere cuvantul si informeaza consilierii despre primirea unei adrese de la
Consiliul Judetean prin care se solicita centralizarea declaratiile consilierilor referitoare la activitatea
de lucrator sau colaborator al securitatii, in regimul de dinainte de anul 1989, datele fiind solicitate
de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii si solicita consilierii sa completeze cate
o declaratie in acest sens.
Domnul consilier Rusu Mihai intreaba daca s-a stabilit locatia caminului de batrani.
Domnul primar raspunde ca locatia va fi in spate la scoala Capreni, unde exista o constructie
ce va fi reabilitata si extinsa. Se va incepe si reabilitarea acoperisului Scolii Capreni, unde
problema principala o reprezinta structura de lemn care sustine acoperisul, care s-a degradat, fiind
intr-o stare avansata de degradare din cauza infiltratiilor pluviale. In acest sens se preconizeaza si
schimbarea acoperisului din tigla cu unul mai usor, din tabla cutata.
Domnul consilier Olari Vasile spune ca tigla este inca buna si ar putea fi pusa din nou pe
acoperis.
Domnul viceprimar Fador Vasile raspunde ca lemnul acoperisului s-a degradat din cauza
tiglei si ar fi bine sa fie schimbata.
Domnul consilier Capra Vasile spune ca ar trebui consultat un specialist in acest sens.
Domnul primar raspunde ca va fi consultat un inginer care va face si un deviz de lucrari.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba care este situatia iazului comunei, in momentul de
fata.
Domnul primar raspunde ca suprafata ocupata de iaz este intabulata, a fost facut un schimb
de teren cu Musenita, pentru suprafata care nu era proprietatea comunei si la ora actuala toate cele
16 hectare ale iazului sunt in proprietatea UAT Fratautii Noi, astfel ca s-au inceput demersurile
pentru reabilitare cu fonduri europene, iar ca sa se poata accesa fonduri europene fara cofinantare
va trebui sa se faca o asociere intre 3 asociati: Primaria comunei Fratautii Noi si diferite firme
private, fiecare asociat avand atributii proprii in derularea proiectului.
Domnul consilier Olari George intreaba daca iazul este concesionat.
Domnul primar raspunde ca nu este dar cereri au fost. Daca se doreste concesionarea se
poate initia un proiect, dar la toate iazurile din zonă care au fost concesionate s-a pierdut accesul
total la ele, fiind imprejmuite si administrate de firme private.
Domnul consilier Olari Vasile da exemplul iazului de la Climauti, care a fost concesionat si
la care locuitorii din zona nu mai au acces.
Domnul consilier Luchian Vasile spune ca nu crede ca se vor da fonduri pentru reabilitarea
iazului.
Domnul primar raspunde ca s-au reabilitat deja iazuri cu astfel de fonduri in Falticeni si
Radaseni, altfel nu ar fi inceput demersuri in acest sens. Mai greu va fi pana se va face o evaluare a
iazului pentru ca este doar un expert pe acumulari de apa, la Galati.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba cand se incep lucrarile la Caminul cultural.
Domnul primar raspunde ca s-au inceput demersurile pentru licitatie a lucrarilor, dar sunt
niste termene care trebuiesc respectate prin lege si mai pot fi si contestatii pe parcurs, care lungesc
termenele de incepere a lucrarilor.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba care este situatia drumurilor de exploatatie
agricola, ce duc spre Vicsani.
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Domnul primar spune ca nu sunt de exploatatie agricola ci se vor reabilita cu ajutorul
fondurilor europene. Se asteapta luna septembrie pentru a se vedea la sectia de contecios
administrativ rezultatul contestatiei inaintate de Test Prima cu privire la castigarea licitatiei de
catre Suct SA Suceava.
Domnul inspector Guță Mircea reaminteste consilierilor faptul ca trebuie aduse procesele
verbale ale sedintelor comisiilor speciale ale consiliului local, intarzierea depunerii lor putand duce
la neplata unei parti din indemnizatie pe luna respectiva.
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,

Galan Constantin

Oltea Rodica MOISUC

