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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, 22.03.2017, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 121 din 16.03.2017  a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 22.03.2017 , 

ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 consilieri 

lipsind doar domnul consilier Grigoraș Vasile . 

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

domnul jurist Costan Alexandru. 

 Domnul consilier Rusu Mihai, decanul de varsta prezent, preia conducerea lucrarilor sedintei 

si arata ca fiind prezenti 14 consilieri  in functie convocati, sedinta este legal constituita si poate 

sa-si desfasoare lucrarile.  

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta cererea domnului consilier Grigoras Vasile prin 

care isi motiveaza absenta, respectiv pe motive de sanatate . 

 Domnul Rusu Mihai, supune la vot cererea domnului Grigoras Vasile de a i se motiva 

absenta. 

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

,absenta domnului consilier fiind aprobata de consiliul local .  

 Domnul consilier Rusu Mihai, 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 27.02.2017; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare  privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru ședința  

din luna  martie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. Proiect de hotarare  privind modificarea incadrarii nominale a membrilor 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Fratautii Noi, 

judeţul Suceava   ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de analiza şi acoperire a 

riscurilor la nivelul comunei Frătăuții, Noi, județul Suceava  ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor 

umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta 

pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi , judetul Suceava  ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

6. Proiect de hotarare   privind privind reanalizarea HCL nr. 60 din 

20.12.2016, referitoare la  ”modificarea organigramei și statului de funcții 

ale Primăriei Frătăuții Noi prin transformarea unei  functii publice : din 

consilier clasa I grad profesional asistent în  consilier clasa I, grad 

profesional debutant ”  ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 
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7. Proiect de hotarare   privind reanalizarea HCL nr.34 din 22.08.2016 cu 

privire la” modificarea organigramei si a Statului de functii ale Primariei 

Fratautii Noi prin transformarea a doua funtii publice :din consilier clasa I 

grad profesional superior in  consilier clasa I , grad profesional asistent si 

inspector , grad profesional superior in inspector , grad profesional 

debutant”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

8. Probleme curente . 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe anunță faptul ca a mai aparut un punct pe ordinea de zi a 

sedintei, cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2017. Acest punct a aparut cu intarziere din 

cauza faptului ca a fost aprobat cu intarziere bugetul tarii si s-au intarziat toate termenele necesare pentru 

alcatuirea bugetului local, iar daca nu era sedinta programata in aceasta data, trebuia convocata o sedinta 

extraordinara, fapt care ar fi dus la alte intarzieri in esalonarea platilor restante. 

 Domnul consilier Rusu Mihai, decanul de varsta prezent citeste noul proiect al ordinii de zi: 

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

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 27.02.2017; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare  privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru ședința  

din luna  martie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. Proiect de hotarare  privind modificarea incadrarii nominale a membrilor 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Fratautii Noi, 

judeţul Suceava   ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de analiza şi acoperire a 

riscurilor la nivelul comunei Frătăuții, Noi, județul Suceava  ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor 

umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta 

pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi , judetul Suceava  ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

6. Proiect de hotarare   privind privind reanalizarea HCL nr. 60 din 

20.12.2016, referitoare la  ”modificarea organigramei și statului de funcții 

ale Primăriei Frătăuții Noi prin transformarea unei  functii publice : din 

consilier clasa I grad profesional asistent în  consilier clasa I, grad 

profesional debutant ”  ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

7. Proiect de hotarare   privind reanalizarea HCL nr.34 din 22.08.2016 cu 

privire la” modificarea organigramei si a Statului de functii ale Primariei 

Fratautii Noi prin transformarea a doua funtii publice :din consilier clasa I 

grad profesional superior in  consilier clasa I , grad profesional asistent si 

inspector , grad profesional superior in inspector , grad profesional 

debutant”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

8. Proiect de hotarare   privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

                        9.      Probleme curente 
 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei cu punctul nou introdus.  

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

astfel incat a fost aprobata noua ordine de zi  . 

 Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut de art. 43 alin.(1) Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ordinea 

de zi a sedintei este urmatoarea: 
1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare  a 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 27.02.2017; 

Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 
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2. Proiect de hotarare  privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru ședința  

din luna  martie 2017 ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. Proiect de hotarare  privind modificarea incadrarii nominale a membrilor 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Fratautii Noi, 

judeţul Suceava   ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de analiza şi acoperire a 

riscurilor la nivelul comunei Frătăuții, Noi, județul Suceava  ; Iniţiator-

Primar-Gheorghe Streangă; 

5. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor 

umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta 

pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi , judetul Suceava  ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

6. Proiect de hotarare   privind privind reanalizarea HCL nr. 60 din 

20.12.2016, referitoare la  ”modificarea organigramei și statului de funcții 

ale Primăriei Frătăuții Noi prin transformarea unei  functii publice : din 

consilier clasa I grad profesional asistent în  consilier clasa I, grad 

profesional debutant ”  ; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

7. Proiect de hotarare   privind reanalizarea HCL nr.34 din 22.08.2016 cu 

privire la” modificarea organigramei si a Statului de functii ale Primariei 

Fratautii Noi prin transformarea a doua funtii publice :din consilier clasa I 

grad profesional superior in  consilier clasa I , grad profesional asistent si 

inspector , grad profesional superior in inspector , grad profesional 

debutant”; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

8. Proiect de hotarare   privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

                        9.      Probleme curente 
 

 Secretarul comunei, 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. 

 

 

Se trece  la al doilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind alegerea ”Președintelui de ședință” al 

Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru 

ședința  din luna  martie 2017 ;inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai il propune ca presedinte de sedinta pe domnul consilier 

Olari Vasile. 

 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, 

domnul Olari Vasile devenind presedintele de sedinta, iar proiectul devenind astfel Hotararea nr. 

14. 

 

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 27.02.2017;  
Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 
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 Presedintele sedintei intreaba daca toti consilierii au luat la cunostinta de procesul verbal al 

sedintei din august 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 hotarare  privind modificarea încadrarii nominale a 

membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 

Fratautii Noi, judeţul 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 de hotarare precizand ca membrii 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Fratautii Noi, cu varsta  peste 50 de ani 

mai pot fi incadrati doar cu avizul medicului, iar cei peste 55 de ani pot face parte doar ca expert 

consultant, cu incadrarea: 1 expert la 200 numere de casa, apoi face o scurta trecere in revista a 

numelor celor care fac parte din acest serviciu precizand ca este inlocuita o singura persoana-

decedata. 

         Domnul consilier Rusu Marcel intreaba daca se incadreaza ca numar membrii Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Fratautii Noi. 

 Domnul primar raspunde ca se incadreaza. 

 Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

 Domnul Fador Vasile , 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. 15. 

  

Se trece  la al patrulea  punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de analiza şi acoperire 

a riscurilor la nivelul 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 aratand ca a 

fost primit de la ISU Suceava un nou plan de analiza si acoperire a riscurilor si trebuie aprobat in 

consiliu. 

 Domnul consilier Capra Vasile intreaba daca planul este pregatit de specialisti. 

 Domnul primar Ştreangă Gheorghe raspunde ca planul a fost pregatit de specialistii ISU. 

 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. 16. 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 
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Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de aigurare a 

resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor 

de urgenta pentru anul 2017 la nivelul comunei Frătăuții Noi , judetul 

Suceava  ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

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

hotărâre. 

 Domnul primar prezinta proiectul de hotarare aratand ca este vorba din nou de o doleanță a 

ISU- Suceava. 

 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 proiectul de hotarare. 

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

proiectul devenind astfel Hotararea nr. 17. 

 

Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare   privind privind reanalizarea HCL nr. 60 din 

20.12.2016, referitoare la  ”modificarea organigramei și statului de funcții 

ale Primăriei Frătăuții Noi prin transformarea unei  functii publice : din 

consilier clasa I grad profesional asistent în  consilier clasa I, grad 

profesional debutant ” ; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre aratand ca, in urma 

compararii HCL 60 cu HCL 34/2016, a reiesit ca se trateaza de aceeasi eroare, respectiv ca se 

modifica anexele HCL-urilor mai vechi, care se ocupau de aceeasi problema si sesizindu-ne din 

oficiu, am initiat un proiect de hotarare prin care se vor abroga 2 articole ale HCL 60/2016 prin 

care se specifica ca se modifica anexele unor hotarari din perioada 2013-2015. 

 Domnul consilier Olari Vasile intreaba daca este avizul comisiei . 

 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. 18. 

 

Se trece  la al saptelea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare   privind reanalizarea HCL nr.34 din 22.08.2016 cu 

privire la” modificarea organigramei si a Statului de functii ale Primariei 

Fratautii Noi prin transformarea a doua funtii publice :din consilier clasa 

I grad profesional superior in  consilier clasa I , grad profesional asistent 

si inspector , grad profesional superior in inspector , grad profesional 

debutant”; inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  

 Domnul  primar Ştreangă Gheorghe,  prezinta proiectul de hotărâre aratand ca, in urma 

exercitarii controlului de legalitate de catre Institutia Prefectului –Judetului Suceava a reiesit ca nu 

trebuia specificat in textul HCL 34 ca se modifica anexele HCL-urilor mai vechi, care se ocupau 

de aceeasi problema si prin urmare trebuie abrogate 2 articole prin care se specifica ca se modifica 

anexele unor hotarari din perioada 2013-2015. 
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 Domnul consilier Olari Vasile intreaba daca este avizul comisiei . 

 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. 19. 

 

Se trece  la al optulea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotarare   privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; 

inițiator –primar Gheorghe Ștreangă; 

 

  Domnul  primar Ştreangă Gheorghe, invita pe domnul contabil Guta Mircea sa  prezinte 

proiectul de hotărâre. 

 Domnul contabil Guta Mircea prezinta raportul compartimentului de specialitate, in care se 

puncteaza principalele cifre aferente investitiilor in curs. 

 Domnul primar precizeaza ca s-au asigurat salariile iar cu diferenta s-a completat la excedent 

si la investitii. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca s-a luat bugetul de anul trecut ca referinta. 

 Domnul contabil raspunde ca la venituri sumele au fost previzionate dupa veniturile din 

2016. 

 Domnul Capra Vasile spune ca ar trebui sa se aloce 10000 lei din buget sa se faca o tribuna 

la stadionul comunei, mai ales ca stalpii sunt deja instalati. 

 Domnul primar raspunde ca vor fi prinsi la investitii si ca el spune ca mai bine ar fi ca suma 

sa fie prinsa la investitii dupa o estimare valorica a investitiei 

 Domnul consilier Olari Vasile intreaba daca este avizul comisiei . 

 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. 20. 

  

  

Se trece  la al noualea punct al ordinii de zi : 

 

Probleme curente.       

 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca sunt prinsi bani in buget pentru plata 

restantelor la profesori, aparute ca urmare a hotararii judecatoresti prezentate in sedinta anterioara.

 Domnul jurist Costan Alexandru raspunde ca nu exista temei legal pentru plata acelor sume 

pentru ca primaria Fratautii Noi nu este constituita parte in acel proces.  

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian spune ca ar trebui rediscutata problema platii 

gunoiului pentru ca nu este corect sa se plateasca aceeasi suma indiferent de numarul de persoane 

din gospodarie. O singura persoana produce mai putin gunoi decat o familie mai numeroasa. 

 Domnul primar raspunde ca se va face propunerea sa se plateasca gunoiul pe persoana si nu 

pe nr. de casa, mai ales ca de la an la an se va plati tot mai mult pe tona de gunoi neselectat. Mai 

aminteste ca trebuie sa se mobilizeze toti consilierii sa se constientizeze populatia ca gunoiul 

trebuie colectat selectiv. In acest sens va fi incheiat un contract cu o firma care va colecta deseurile 

din plastic. 

 Domnul consilier Fador Vasile spuna ca in orasul Radauti primaria a distribuit cate 3 saci la 

fiecare familie cu rugamintea de a selecta gunoiul menajer. 

 Domnul primar spune ca nu e o idee rea si s-ar putea incerca metoda si in comuna. 
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 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreba cum se vor depista persoanele care arunca gunoaie in 

lunca. 

 Domnul consilier Olari Vasile propune sa se instituie un sistem de amenzi pentru cei ce 

arunca gunoi in lunca. 

 Domnul consilier Galan Constantin propune sa se puna cate o camera video pe stalpi, in 

zonele de acces spre lunca. 

 Domnul primar spune ca se vor monta camere de supraveghere. 

 Domnul Rusu Marcel-Vasile spune ca ar trebui sa se monteze camera peste tot in comuna, 

pentru ca in zona Vuliva cineva intrerupe alimentarea cu energie a locuintelor in timpul noptii, de 

la contoarele montate pe stalp. 

 Domnul primar prezinta o noua cerere a domnului Jacota Gheorghe, care solicita bani pentru 

participarea in comisia de licitatii . 

 Domnul jurist Costan Alexandru spune ca nu exista posibilitatea de a se plati membrii acestei 

comisii deoarece legea care prevedea acest lucru a fost abrogata in anul 2006 iar perioada in care a 

functionat comisia a fost in anul 2011. Mai mult, problema a fost discutata si in cadrul auditului 

curtii de conturi din anul 2016 si s-a ajuns la aceeasi concluzie. 

 Domnul consilier Olari George intreaba daca nu s-ar putea acoperi unele gropi cu pavaj, din 

drumul judetean ce leaga comuna de orasul Siret, mai ales ca in comuna Fratautii Vechi a vazut o 

initiativa in acest sens. 

 Domnul Primar raspunde ca se poate face o adresa la drumuri judetene.  Daca se intervine 

asupra drumurilor judetene se poate ajunge la caz penal. 

 

 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, 

 

 

Vasile OLARI 

 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 
 

 


