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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, 06.01.2016, 

în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei Gheorghe Ştreangă nr. 2 din 05.01.2016 a fost 

convocat Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta de îndată pentru data de 

06.01.2016, ora 14,00, la sediul Primariei Fratautii Noi.  

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti majoritatea 

consilierilor,  de la şedinţă lipsind doar domnul consilier Huțan Gheorghe. 

La sedinta participa domnul   referent-contabil Moisuc Mihai. 

Domnul consilier Grigoras Vasile, decanul de varsta prezent, preia conducerea lucrarilor 

sedintei si arata ca fiind prezenti majoritatea consilierilor in functie convocati, sedinta este legal 

constituita si poate sa-si desfasoare lucrarile. Solicita sa se faca propuneri pentru un nou 

presedinte de sedinta. 

Domnul consilier Moisuc Constantin il propune ca presedintă de sedinta pe domnul 

consilier Luchian Vasile  . 

Se supune la vot propunerea facută si cu 14 voturi pentru, 0-împotrivă, 0-abtineri, domnul 

consilier Luchian Vasile este ales preşedinte de şedinţă. 

Presedintele de sedinta cere domnului Primar prezentarea proiectului 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 a sedintei este urmatoarea: 

1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedintei ordinare de lucru a 

Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 21.12.2015; Iniţiator- 

Secretarul comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

2. Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de  dezvoltare din  

excedentul bugetului local pe   anul  2015; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă; 

3. 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, si anume: 

 

Proiect inscris pe ordinea 

de zi la punctul: 

Cvorumul necesar adoptarii 

1 votul majoritatii  consilierilor prezenti 
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2 votul majoritatii  consilierilor în funcţie 

0 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 ordinare de lucru a 

Consiliului local al comunei Fratautii Noi din data de 21.12.2015; Iniţiator-Secretarul 

comunei-Moisuc Oltea Rodica; 

 

 

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

procesului-verbal din şedinta anterioară care a fost pus la dispozitia consilierilor, de catre 

secretarul comunei, inaintea sedintei. 

Nefiind obiectii, preşedintele sedintei, propune votarea procesului-verbal in forma 

prezentată. 

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 prezentată. 

  

Se trece  la al doilea punct al ordinii de zi : 

Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de  dezvoltare din  

excedentul bugetului local pe   anul  2015; Iniţiator-Primar-Gheorghe Streangă;           

 

Domnul Prrimar Ștreangă Gheorghe  prezinta proiectul si expunerea de motive. 

Domnul preşedinte de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate. 

Domnul Moisuc Constantin, preşedintele comisiei   de specialitate prezintă avizul comisiei.  

Domnul contabil, Moisuc Mihai cere cuvîntul și precizează că pentru anul 2015, prin 

bugetul local, s-a aprobat și s-a hotărât din fondul de rezervă bugetară să se aloce o sumă pentru 

modernizarea drumurilor comunale. 

Sumele din care s-a constituit fondul de rezervă bugetară au fost din sumele virate de AFIR 

Iași la sfârșitul anului 2014, precum  și excedentul bugetar al bugetului propriu. 

Confrom legislației în vigoare, în situația în care secțiunea de funcționare sau dezvoltare 

înregistrează deficit,consiliul local are obligația de a aproba prin hotărîre, acoperirea definitivă 

din excedentul bugetar local, până la data de 8 ianuarie 2016. 

 

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 Hotărârea nr.1. 

 

 

   Se trece  la al treilea punct al ordinii de zi: probleme curente; 

 

 

 Domnul consilier Olari Vasile întreabă în ce constă dobînda, referitor la canalizare? 

 Domnul primar răspunde că dobânzile se plătesc din bugetul local. 

 Domnul consilier Ionesi Viorel cere cuvîntul și arată că mulți locuitori ai comunei sunt 

nemulțumiți de faptul că nu se finalizează lucrarea referitoare la canalizare. 

 Întreabă dacă nu era bine ca la ultimul proces, referitor la litigiul cu canalizarea, să fi 

particpat – în calitate de martori – mai mulți cetățeni ai comunei? 
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 Și domnul consilier Capră Vasile este de aceeași părere, trebuia ca la proces să particpe 

cetățenii comunei, în calitate de martori. 

 Domnul primar răspunde că nu se admit martori în acest proces. 

 Domnul consilier Olari Vasile, arată că, în paralel, s-au interogat o parte dintre consilierii 

care au însoțit expertul în teren, dar la proces, procurorul a luat în considerare doar evaluarea 

expertului, nu declarațiile martorilor. 

 Domnul consilier Galan Constantin este de părere că expertiza s-a efectuat cu prea multă 

ușurință. 

 Domnul consilier Moisuc Constantin, cere cuvântul, si arată că daca se va merge în penal, 

poate vor fi șanse să se recupereze sumele mari de la ultimul litigiu. 

 Domnul primar arată că sumele de la ultimul litigiu, inclusiv dobanda, trebuiesc plătite 

integral, existând sentință judecătorească în acest sens. 

 Domnul consilier Moisuc Constantin întreabă dacă nu vor fi bani și pentru achiziționarea 

unui autogreder? 

 Domnul contabil îi răspunde că asta va fi în funcție de plafonul ce va veni de la Finanțe. 

 Domnul primar precizează că  pentru deszăpezire  este lamă. 

 

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 LUCHIAN 

Contrasemnează,                                                                                         

Secretar al comunei, 

 

Oltea Rodica MOISUC 

 

 

 
 

 


