ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LOCAL

PROCES–VERBAL
încheiat azi, 21.01.2016,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispoziţia primarului comunei, Gheorghe Ştreangă, nr. 4 din 15.01.2016 a fost
convocat Consiliul Local al Comunei Frătăutţii Noi in şedinţă ordinară pentru data de
21.01.2016, ora 14,00, la sediul Primăriei Frătăutţii Noi.
Secretarul comunei face prezenţa consilierilor si constată ca sunt prezenţi majoritatea
consilierilor.
La şedinţă participă domnul referent-contabil Moisuc Mihai, preotul Botezat Daniel,
preotul Halip Florin, cetăţeni din satul Costişa, domnii: Covaşă Ovidiu, Ţiganaş Constantin, iar
din satul Frătăuţii Noi, domnii Bilan Mihai, Ungurean Petrică şi Rusu Marcel.
Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de vârstă prezent, preia conducerea lucrărilor
şedinţei şi arată că, fiind prezenţi majoritatea consilierilor in funcţie convocaţi, şedinţa este legal
constituită si poate să-şi desfăşoare lucrările. Solicită să se facă propuneri pentru un nou
preşedinte de sedinţă.
Domnul consilier Capră Vasile il propune ca preşedinte de şedinţă pe domnul consilier
Lupoaie Ioan.
Se supune la vot propunerea facută si cu 15 voturi pentru, 0-împotrivă, 0-abţineri, domnul
consilier Lupoaie Ioan este ales preşedinte de şedinţă.
Preşedintele de şedinţă cere domnului primar prezentarea proiectului ordinii de zi si îl
supune la vot.
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, 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 a sedintei este urmatoarea:
1.

2.
3.

4.

Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedintei de îndată a Consiliului
local al comunei Fratautii Noi din data de 06.01.2016; Iniţiator- Secretarul
comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016; IniţiatorPrimar-Gheorghe Streangă;
Proiect de hotarare privind reîncadrarea în categoria funcţională a drumurilor
comunale a unor drumuri vicinale, situate în UAT-ul comunei Fratautii Noi,
judeţul Suceava; Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;
Probleme curente.

Secretarul comunei, informează consiliul despre cvorumul necesar adoptarii proiectelor
inscrise pe ordinea de zi, conform art.45 al Legii nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, şi anume:
1

Proiect inscris pe ordinea
de zi la punctul:
2, 3

Cvorumul necesar adoptarii
votul majoritatii consilierilor prezenti
votul majoritatii consilierilor în funcţie
votul a două treimi al consilierilor în funcţie

Se trece la primul punct al ordinii de zi :
Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedintei de îndată a Consiliului local al
comunei Frătăuţii Noi din data de 06.01.2016; Iniţiator- Secretarul comunei – Moisuc OlteaRodica;
Preşedintele de şedinţă intreabă daca sunt obiecţii cu privire la forma si conţinutul
procesului-verbal din şedinta anterioară care a fost pus la dispozitia consilierilor, de catre
secretarul comunei, inaintea sedintei.
Nefiind obiectii, preşedintele şedinţei, propune votarea procesului-verbal in forma
prezentată.
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0 , s-au abţinut - 0 .
Având in vedere rezultatul votului, procesul-verbal din şedinţa anterioară, a fost aprobat in
forma prezentată.
Se trece la al doilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016; Iniţiator-PrimarGheorghe Streangă;
Preşedintele de sedinţă invita pe domnul Primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte proiectul
de hotărâre.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezintă proiectul si expunerea de motive.
Domnul referent-contabil Moisuc Mihai spune că s-au primit de la Direcţia Generală a
Finanţelor Publice şi Consiliul Judeţean sume importante de bani pentru primărie şi şcoală.
Prezintă în continuare, pe capitole, sumele, atât la partea de venituri cât şi la partea de
cheltuieli.
Precizează că s-a achiziţionat microbuzul şcolar.
La învăţământ s-au primit sume fixe de la finanţele publice.
S-au alocat sume şi pentru sănătate pentru salariul asistentului comunitar, pentru asistenţă
socială, pentru cultură - bibliotecă, cămin cultural, alte domenii ale culturii, pentru religie,
pentru refacerea drumului asfaltat din faţa cimitirului, pentru alegerile locale din iunie 2016,
pentru avize şi studii de fezabilitate, pentru înfiinţarea unui parc de joacă la Şcoală Sasca.
Domnul consilier Galan Constantin întreabă dacă sunt bani suficienţi pentru plata
salariaţilor primăriei şi ai însoţitorilor persoanelor cu handicap.
Domnulcontabil îi răspunde că sunt bani suficienţi, există chiar şi un fond de rezervă.
Domnul consilier Capră Vasile înteabă dacă s-a luat în calcul propunerea dumnealui dintro şedinţă anterioară, aceea de a înscrie maşina de pompieri şi de a plăti asigurare pentru ea.
Domnul primar îi răspunde că s-a făcut adresă scrisă la Consiliul Judeţean Suceava şi la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi se aşteaptă răspunsul acestor instituţii.
Domnul consilier Moisuc Constantin întreabă dacă sunt bani pentru achiziţionarea unui
autogreder.
Domnul primar răspunde că are în vedere acest lucru , însă întâi trebuiesc plătite datoriile
iar apoi se aşteaptă o rectificare de buget.
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Domnul consilier Ionesi Viorel propune ca, pe viitor, să se aloce pentru toamnă, bani
pentru o echipă de fotbal.
Domnul primar îi răspunde că se va avea în vedere la o următoare rectificare de buget.
Domnul consilier Lupoaie Ioan este de părere că suma alocată penru prevenirea şi
combaterea incendiilor este mică.
Tot el propune construirea unuor gambioane.
Domnul primar arată că bani trebuiesc şi pentru inundaţii şi pentru culte.
Domnul consilier Luchian Vasile arată că trebuiesc alocate sume mai mari pentru Biserica
Costişa şi pentru repararea unui dig din satul Costişa care s-a rupt.
Domnul primar arată că s-a făcut adresă către SGA, s-a verificat zona cu probleme din
satul Costişa, s-a întocmit documentaţia şi speră ca această problemă să fie rezolvată cât mai
repede.
Domnul consilier Capră Vasile propune ca atunci când vor fi bani să se discute despre alte
proiecte.

Domnul primar arată că, referitor la plata subvenţiilor pentru imaşul comunal, conform
amenajamentului pastoral, începând din acest an, beneficiarul terenului în arendă are obligaţia să
întreţină acest teren, altfel nu va primi subvenţia pentru el.
Domnul consilier Olari Vasile întreabă dacă datoria care trebuie plătită acoperă fondul de
rulment.
Domnul primar îi răspunde că da, sumele sunt suficiente şi că se va strădui să recupereze
banii de la MDRAP pentru plata datoriei, în vederea continuării modernizării drumurilor
comunale.
Domnul consilier Ionesi Viorel întreabă dacă suma pentru SC Labirint este plătită de către
Ministerul Finanţelor.
Domnul primar îi răspunde că se străduie, cu un memoriu, să obţină fonduri de la
Ministerul Finanţelor.
Domnul consilier Moisuc Constantin este de părere că se plătesc sume mari pentru un
proiect nefinalizat.
Domnul primar arată că va da în judecată această firmă, aceasta este obligată să finalizeze
lucrarea şi să se facă procesul-verbal de recepţie.
În aceste condiţii nu s-au putut accesa fonduri europene pentru apă şi canalizare Frătăuţii
Noi şi Costişa.
Domnul consilier Galan Constantin susţine că fondurile guvernamentale erau separat, de
când se condiţionează continuarea unui proiect cu plata sumelor restante?
Domnul primar îi răspunde că s-a schimbat Master Planul.
Domnul consilier Huţan Gheorghe întreabă ce se plăteşte la SC Labirint?
Domnul primar îi răspunde că se plăteşte o factură pentru situaţia de lucrări rămasă
neachitată pentru anul 2011.
Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Domnul Moisuc 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 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotărârea nr.2.
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Se trece la al treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind reîncadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale
a unor drumuri vicinale, situate în UAT-ul comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava;
Iniţiator-Primar-Gheorghe Ștreangă;
Preşedintele de şedinţă îl invită pe domnul primar Ştreangă Gheorghe, să prezinte
proiectul de hotărâre.
Domnul primar Ştreangă Gheorghe prezinta proiectul si expunerea de motive.
Domnul consilier Fădor Vasile, preşedintele comisiei
comisiei.

de specialitate prezintă avizul

Nemaifiind alte discuţii la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot.
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0,
proiectul devenind astfel Hotărârea nr. 3.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi, şi anume: Probleme curente
Doamna secretar a comunei reaminteşte domnilor consilieri, domnului primar şi domnului
viceprimar, prezenţi în sala de şedinţă de obligativitatea depunerii rapoartelor de activitate
pentru anul 2015.
Domnul primar citeşte apoi un raport de necesitate al doamnei doctor Ciubotaru, medic ce
îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical închiriat din incinta Căminului cultural Costişa.
Doamna doctor solicită sprijinul în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la
Direcţia de Sănătate Publică.
Se supune la vot cererea doamnei doctor, din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat
pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0.
Domnul Ţiganaş Constantin, prezent în sala de şedinţă cere cuvântul şi solicită să se facă
demersuri în vederea instalării unei antene în satul Costişa, întrucât foarte mulţi cetăţeni din
acest sat nu au semnal la telefoanele mobile.
Domnul viceprimar Fădor Vasile arată că, într-o şedinţă anterioară a fost discutat acest
subiect dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.
Domnul consilier Capră Vasile arată că locaţia instalării acestei antene s-a contestat şi nu
altceva.
Domnul primar precizează că instalarea antenelor se face în funcţie de semnalul din acea
zonă, de acest lucru trebuie să se ţină cont.
Domnul consilier Olari Vasile arată că cetăţenii din satul Frătăuţii Noi nu vor ca aceste
antene să fie instalate în sat, iar cetăţenii din satul Costişa îşi doresc instalarea acestora în
vederea rezolvării semnalului la telefoanele mobile, însă locuitorii caselor din zona unde va fi
amplasată, să îşi dea acordul.
Domnul Ţiganaş Constantin vine cu propunerea de relocarea antenei din satul Frătăuţii Noi
într-o zonă situată între cele două sate, precizând că în satul Costişa sunt doar trei zone unde este
semnal la telefoanele mobile.
Domnul consilier Olari Vasile arată că, realist vorbind, se aduce în discuţie doar compania
Orange, însă el este de părere că există şi alte companii ca Vodafone sau Cosmote, care ar putea
rezolva această situaţie.
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Domnul Ţiganaş Constantin precizează că nu este de acord întrucât nu este semnal la
telefoanele mobile.
Domnul consilier Capră Vasile vine cu propunerea ca domnul viceprimar Fădor Vasile să
aducă specialişti în vederea instalării unei antene Orange.
Domnul viceprimar Fădor Vasile îi răspunde că el nu este angajatul acestei companii şi nu
este el răspunzător de amplasarea antenelor.
Domnul consilier Capră Vasile doreşte ca această propunere să fie supusă la vot. Întreabă
secretarul comunei dacă este legal să se supună la vot insă doamna secretar îi răspunde că se
abține.
Domnul consilier Luchian Vasile este de părere ca cetăţenii să facă cereri, iar apoi primăria
trebuie să le înregistreze şi să ia măsuri în acest sens.
Domnul consilier Ionesi Viorel este de părere că nu se poate hotărî ca antena să fie
instalată în curtea nici unui cetăţean.
Domnul consilier Rusu Mihai este de părere că domnul Ţiganaş Constantin ar trebui să se
implice, în acest sens el trebuie să obţină semnături de la cetăţeni, să facă o adresă scrisă către
Orange, aceasta este o firmă privată, consiliul local nu are cum să rezolve această situaţie.
Domnul Ionesi Viorel susţine punctul de vedere al domnului consilier Rusu Mihai,
precizând că instalarea antenei de la Jacoteni s-a făcut fără aprobarea consiliului local, doar cu
avizul consultativ pentru obţinerea certificatului de urbanism. Este de părere ca la şedinţele de
consiliu să participe mulţi cetăţeni ai comunei pentru a participa la dezbateri.
Domnul consilier Capră Vasile propune ca de această situaţie să se ocupe o persoană
publică şi anume domnul viceprimar Fădor Vasile.
Domnul viceprimar Fădor Vasile arată că au fost cereri pentru instalarea antenei, s-au
stabilit punctele unde era semnal, degeaba se obţin semnături, trebuie acordul persoanelor în
zona unde este semnal.
Domnul primar întreabă, în cazul în care compania Orange ar dori să amplaseze antena la
Scoala Costişa, consiliului local va fi de acord cu acest lucru?
Domnul consilier Capră Vasile îi răspunde afirmativ, însă este de părere că trebuie să
existe şi acceptul vecinilor.
Domnul primar îi răspunde că în situaţia dată „vecinii suntem noi, este drumul comunal”.
Părintele Botezat Daniel mulţumeşte pentru ajutorul acordat de către Consiliul local
comunal Frătăuţii Noi pentru transportul ajutoarelor aduse din Germania, menţionează că
pachetele s-au distribuit, conform tabelelor, s-au făcut fotografii, persoanele care le-au primit au
fost mulţumite.
Solicită repararea casei parohiale din centru, la partea din spate.
Nemaifiind alte inscrieri la cuvânt preşedintele de sedinţă mulţumeşte pentru participare şi
declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretar al comunei,

Ioan LUPOAIE

Oltea Rodica MOISUC
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