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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, 07 iulie 2016, 

în şedinţa extraordinară de lucru a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei Gheorghe Ştreangă nr.148 din 

01.07.2016 a fost convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta 

extraordinara de lucru pentru ziua de 07.07.2016, ora 14,00, la sediul Primariei 

Fratautii Noi. 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 

majoritatea consilierilor, lipsind doamna consilier Moisiuc Vera.  

La sedinta participa si domnul Primar Gheorghe Ştreangă. 

In sala de sedinta mai este prezent dl. referent-contabil Guta Mircea . 

Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta cererea doamnei consilier 

Moisiuc Vera , prin care doamna consilier roaga sa fie invoita de la sedinta 

deoarece pleaca in concediu de odihna inafara judetului. 

Domnul consilier Rusu Mihai, preia conducerea lucrarilor sedintei si arata ca 

fiind prezenti majoritatea consilierilor in functie convocati, sedinta este legal 

constituita si poate sa-si desfasoare lucrarile. 

In continuare prezinta invitatii prezenti la sedinta  inainte de a cere domnului 

Primar prezentarea proiectului ordinii de zi. 

Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul ordinii de zi si il 

supune la vot. 

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

abţinut  - 0 . 

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

lucru a Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 

22.06.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validarea mandatului de primar 

şi depunerea jurământului de către primar; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Ștreangă; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii şi 

componenţei comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

4. Probleme curente.  

Domnul primar Ştreangă Gheorghe anunta membrii Consiliului local ca 

ordinea de zi va trebui suplimentata  cu un punct , referitor la desemnarea 

reprezentantului comunei Frătăuții Noi în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și 

împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a 

Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, precum și pentru adoptarea și 

semnarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv 

și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor în Județul Suceava, datorita faptului ca adresa Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava nr. 

5960/07.07.2016 nu  a fost primita in timp util pentru ca solicitarea din ea  sa poata 

fi pusa pe ordinea de zi a sedintei. 

Presedintele de sedinta solicita votul consilierilor pentru a se introduce pe 

ordinea de zi punctul nou aparut. 

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

abţinut  - 0  astfel ca ordinea de zi a fost suplimentata cu un nou punct,  ordinea de 

zi devenind  urmatoarea : 

 1.        Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedinței 

ordinare de lucru a Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 

22.06.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2.        Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validarea mandatului de 

primar şi depunerea jurământului de către primar; Iniţiator-Primar-

Gheorghe Ștreangă; 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii şi 

componenţei comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 
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  4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului 

comunei Frătăuții Noi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și 

împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a 

Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, precum și pentru adoptarea și 

semnarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv 

și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor în Județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;  

5. Probleme curente. 

 

Secretarul comunei cere cuvantul si 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, si anume: 

 

Proiect inscris pe 

ordinea de zi la 

punctul: 

Cvorumul necesar adoptarii 

3,4 votul majoritatii  consilierilor prezenti 

 

 

 

 

Se trece  la primul punct al ordinii de zi : 

 

  Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedinței 

ordinare de lucru a Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 

22.06.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

 

         Presedintele de sedinta intreaba daca sunt obiectii cu privire la forma si 

continutul procesului verbal din sedinta anterioara care a fost pus la dispozitia 

consilierilor, de catre secretarul comunei, inaintea sedintei. 

Nefiind obiectii presedinta sedintei, propune votarea procesului verbal in 

forma prezentata. 
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Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă  - 0 , s-au 

abţinut  - 0 . 

         Având in vedere rezultatul votului, procesul verbal din sedinta anterioara, a 

fost aprobat in forma prezentata. 

 

Se trece  la al doilea punct al ordinii de zi : 

Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validarea 

mandatului de primar şi depunerea jurământului de către primar; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

Secretarul UAT Fratautii Noi, doamna Moisuc Oltea-Rodica, prezinta 

hotararea definitiva a Judecatoriei Radauti, prin care validarea mandatului 

de primar al comunei Fratautii Noi, in persoana domnului Streanga 

Gheorghe , ramane definitiva si irevocabila. 

 Presedintele de sedinta , domnul Rusu Mihai il invita pe domnul 

Streanga Gheorghe sa depuna juramantul , ca primar al comunei Fratautii 

Noi. 

 Dupa depunerea juramantului domnul primar Streanga Gheorghe este 

felicitat, in aplauzele celor prezenti, pentru noul mandat. 

Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi : 

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii şi 

componenţei comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate ; 

Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă; 

 

Presedintele de sedinta invita initiatorul proiectului sa-l prezinte. 

Domnul Primar Gheorghe Ştreangă prezinta proiectul si expunerea de motive 

dupa care prezinta cele trei comisii ai caror membri se vor alege din randul 

consilierilor prezenti. 

 Presedintele de sedinta solicita nominalizari pentru membrii comisiei pentru 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-

culturale, culte, protecţie copii, propunand totodata ca membrii tuturor  

comisiilor sa fie votati in bloc. 

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

abţinut -  0 propunerea presedintelui de sedinta fiind aprobata de membrii 

consiliului local. 
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 Domnul consilier Olari Vasile  ii propune pe doamna Moisiuc  Vera si pe 

domnul Olari George. 

 Domnul consilier Moisuc Mihai il propune pe domnul Olari Vasile. 

 Domnul consilier Fador Vasile ii propune pe domnii Lupoaie Ioan si Rusu 

Marcel-Vasile. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan spune ca refuza sa faca parte din comisie si il 

propune pe domnul Nastasi Adrian-Iulian.  

 Propunerea domnului consilier Lupoaie Ioan este agreata asa incat  se supun  

la vot  propunerile pentru aceasta comisie. 

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

abţinut -  0 comisia  pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii va avea urmatoarii membri 

: 

 OLARI VASILE      

 MOISIUC VERA    

 OLARI GEORGE     

  RUSU MARCEL-VASILE           

 NASTASI ADRIAN-IULIAN 
   

 Presedintele de sedinta solicita propuneri pentru membrii  Comisiei pentru 

programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului şi turism; 

 Domnul consilier Luchian Vasile il propune pe domnul consilier Galan 

Constantin; 

 Domnul consilier Olari George il propune pe domnul consilier Balan Viorel; 

 Domnul consilier Olari Vasile il propune pe domnul consilier Moisuc Mihai; 

 Domnul consilier Rusu Marcel-Vasile  il propune pe domnul consilier Rusu 

Mihai; 

 Domnul consilier  Fador Vasile  o propune pe doamna consilier Pascariu 

Doina-Lăcrimioara; 

 Domnul consilier Nastasi Adrian-Iulian il propune pe domnul consilier 

Lupoaie Ioan; 

 Fiind 6 consilieri propusi pentru 5 locuri se trece la votarea individuala a 

membrilor comisiei. 
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 GALAN CONSTANTIN - din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat 

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

 RUSU MIHAI din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, 

împotrivă - 0, s-au abţinut -  1 ;   

 MOISUC MIHAI -din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, 

împotrivă - 0, s-au abţinut -  1 ;   

 PASCARIU DOINA-LĂCRIMIOARA -din totalul de 14 consilieri prezenţi, 

au votat pentru -7, împotrivă - 5, s-au abţinut -  1 ;  

 BALAN VIOREL -din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, 

împotrivă - 0, s-au abţinut -  1 ;  

 LUPOAIE IOAN -din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -4, 

împotrivă - 4, s-au abţinut -  5 ;   

Doamna Pascariu Doina-Lacrimioara va fi membra a comisiei , alaturi de ceilalti 4 

membri ce au obtinut votul maxim, ea devansandu-l pe domnul consilier Lupoaie 

Ioan cu 7 voturi la 5; 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan are obiectiuni in urma alegerii membrilor 

comisiei , solicitand reluarea din nou a procedurilor pentru alegerea membrilor 

acestei comisii. 

 Domnul consilier Luchian Vasile ii raspunde ca s-a votat o data pentru 

alegerea membrilor comisiei si nu mai este nevoie de reluarea procedurii de votare. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan spune ca isi da pur si simplu demisia din 

aceasta comisie. 

 Cum nu mai sunt alte propuneri, se supun  la vot  propunerile pentru aceasta 

comisie. 

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

-0 , astfel ca membrii  Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism vor fi: 

 GALAN CONSTANTIN    

 RUSU MIHAI     

 MOISUC MIHAI    

 PASCARIU DOINA-LĂCRIMIOARA  

 BALAN VIOREL    
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 Presedintele de sedinta solicita nominalizari pentru membrii Comisiei pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor. 

 Domnii consilieri Capra Vasile si Luchian Vasile arata ca au ramas doar 5 

consilieri inafara celorlalte comisii si  ei vor fi repartizati in Comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor, dupa cum urmeaza : 

 FĂDOR VASILE     

 LUPOAIE IOAN    

 GRIGORAȘ VASILE     

 CAPRĂ VASILE       

 LUCHIAN VASILE    

 Nefiind obiectii pentru acest mod de repartizare al membrilor ultimei comisii  

se trece la supunerea la vot a membrilor comisiei. 

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

abţinut -  0. 

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

abţinut -0 , astfel ca membrii Comisiei pentru administraţia publică locală, 

juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor  vor fi : 

 FĂDOR VASILE     

 LUPOAIE IOAN    

 GRIGORAȘ VASILE     

 CAPRĂ VASILE       

                    LUCHIAN VASILE 

 

 Domnul consilier Rusu Mihai roaga membrii comisiilor sa se retraga pentru 

a-si alege un presedinte si un secretar. 

 Dupa o scurta pauza pentru deliberari membrii celor 3 comisii au revenit cu 

componenta definitiva a comisiilor . 

 Domnul consilier Rusu Mihai anunta componenta comisiilor, dupa cum 

urmeaza : 
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1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism; 

având următoarea componenţă: 

 GALAN CONSTANTIN        - președinte    

 RUSU MIHAI          - secretar 

 MOISUC MIHAI                   - membru 

 PASCARIU DOINA-LĂCRIMIOARA   -membru   

 BALAN VIOREL                   - membru 

 

2.  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii  ,având următoarea 

componenţă: 

 OLARI VASILE              - președinte   

 MOISIUC VERA             - secretar 

 OLARI GEORGE    - membru 

  RUSU MARCEL-VASILE          - membru 

 NASTASI ADRIAN-IULIAN  - membru 

3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, având următoarea 

componenţă: 

 FĂDOR VASILE   -președinte   

 LUPOAIE IOAN   - secretar 

 GRIGORAȘ VASILE   - membru    

 CAPRĂ VASILE     - membru 

 LUCHIAN VASILE  - membru 

 Astfel proiectul de hotarare devine  Hotararea nr. 31. 

 

Se trece  la al patrulea punct al ordinii de zi : 

Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului comunei 

Frătăuții Noi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și 

împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a 

Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, precum și pentru adoptarea 

și semnarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului 

constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 



 9 

Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe 

Ștreangă;  

 Presedintele de sedinta invita initiatorul proiectului sa-l prezinte. 

Domnul Primar Gheorghe Ştreangă prezinta proiectul si expunerea de motive 

aratand ca datorita faptului ca nu a fost primita instiintarea in timp util , nu a 

putut fi prinsa pe ordinea de zi, expunerea de motive a proiectului de hotarare  

fiind facuta pe ultima suta de metri. 

Domnul consilier Capra Vasile intreaba daca mai sunt alte propuneri inafara 

de domnul primar si daca nu mai sunt sa se treaca la vot. 

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

s-au abţinut -  0, proiectul devenind astfel Hotararea nr. 32. 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

Probleme curente. 

 

Presedintele de sedinta invita consilierii la dezbateri . 

Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cum ramane cu alegerea 

viceprimarului si face apel la consiliul local sa initieze un proiect de hotarare in 

viitoarea sedinta pentru alegerea viceprimarului, deoarece comuna este mare si este 

nevoie de un viceprimar. 

Domnul consilier Rusu Mihai spune ca legea permite initierea de proiecte de 

hotarari cu 2/3 din numarul consilierilor iar PSD (in numele consilierilor carora 

vorbeste ) nu a spus ca nu se va alege un viceprimar. 

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, 

 

 

Mihai RUSU  

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea-Rodica  MOISUC 
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