ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
C O NS I L I U L L O C A L
PROCES–VERBAL
încheiat azi, 28.01.2021,
în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi
Prin Dispozitia primarului comunei, Olari George nr. 12 din 22.01.2021, a fost convocat
Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 28.01.2021, ora 12:00,
la sediul Primariei Fratautii Noi.
Domnul consilier Streanga Gheorghe, decanul de varsta prezent, face prezenta consilierilor si
constata ca sunt prezenti 14 din cei 15 consilieri în funcție, lipsind doamna consilier Bucevschi
Alexandra-Ecaterina.
La sedinta mai participă domnul inspector contabil Guţă Mircea și domnul consilier Moisuc
Iulian-Cristin.
Domnul primar anunta ca doamna consilier Bucevschi Alexandra-Ecaterina nu poate veni
din motive medicale si solicita domnilor consilieri sa ii motiveze absenta.
In unanimitate de voturi absenta doamnei consilier Bucevschi Alexandra-Ecaterina este
motivata.
Acestea fiind spuse, domnul consilier Streanga Gheorghe, decanul de varsta prezent, arata ca
fiind prezenti 14 din 15 consilieri in functie convocati, sedinta este legal constituita si poate sa-si
desfasoare lucrarile, apoi citeste proiectul ordinii de zi:
1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare de
lucru a Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 10.12.2020;
Iniţiator- Secretarul general al comunei – Moisuc Oltea-Rodica;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al
Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru mandatul
2021-2024; Iniţiator-Primar-Olari George;
3. Proiect de hotărâre privind mentinerea rețelei școlare existente în anul
școlar curent si pentru anul scolar 2021-2022 în comuna Frătăuții Noi,
judetul Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a
comunei Fratautii Noi, pentru perioada 2021-2027”; Iniţiator-Primar- Olari
George;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava;
Iniţiator-Primar- Olari George
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap pentru anul 2021; Iniţiator-Primar- Olari George;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de
lucrări de interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua
orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001; Iniţiator-Primar- Olari
George;
1

8. Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei Primarului nr. 195
/22.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe luna decembrie anul
2020; Iniţiator-Primar- Olari George;
9. Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei Primarului nr. 6
/07.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2020 ; Iniţiator-PrimarOlari George;
10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat
în domeniul public al comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava ; IniţiatorPrimar- Olari George;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare
și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și acordarea
mandatului reprezentantului comunei Frătăuții Noi să voteze pentru alegerea
Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin
reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama
comunei Frătăuții Noi, Actele adiționale de modificare și completare a
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava ; Iniţiator-Primar- Olari
George;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti
aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu”
Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie și
decembrie 2020 ; Iniţiator-Primar- Olari George;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării nominale a membrilor
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frătăuții Noi,
judeţul Suceava și stabilirea indemnizației de care beneficiază membrii;
Iniţiator-Primar- Olari George;
14. Probleme curente .
Se 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 în forma prezentată.
Secretarul general al comunei, doamna Moisuc Oltea-Rodica, solicită cuvântul si cere presedinților
comisiilor de specialitate sa precizeze daca avizele comisiilor, privind proiectele de hotarare de pe
ordinea de zi, au fost aprobate in cadrul comisiilor de specialitate cu respectarea cvorumului
prevazut de lege, in esență articolul 141 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Presedinții de sedinta ai comisiilor de specialitate precizeaza ca a fost respectat cvorumul
prevazut de lege in privinta aprobarii avizelor proiectelor ce vor fi dezbatute in sedinta.
Doamna secretar general a comunei informeaza consiliul despre cvorumul necesar adoptarii
proiectelor inscrise pe ordinea de zi.
De asemenea mai solicită consilierilor locali sa comunice daca se afla intr-un posibil conflict
de interese fata de proiectele de pe ordinea de zi.
Domnii consilieri nu comunica posibilitatea unui eventual conflict de interese.
Domnul consilier Streanga Gheorghe propune sa se dezbata al doilea punct de pe ordinea de
zi, cel referitor la alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi,
județul Suceava pentru mandatul 2021-2024.
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Domnul primar arata ca este de acord.
Se incepe cu al doilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al
comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru mandatul
2021-2024; IniţiatorPrimar-Olari George;
Domnul consilier Streanga Gheorghe, decanul de varsta al consiliului local, invită pe dl.
primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare, precizand faptul ca
primul pe lista este domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai, el urmand a conduce lucrarile
sedintei.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, domnul
Babalen Ștefan-Mihai fiind ales presedinte de sedinta iar proiectul devenind astfel Hotararea nr.
1.

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 10.12.2020; Iniţiator- Secretarul general al
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 treilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind mentinerea rețelei școlare existente în anul școlar curent si
pentru anul scolar 2021-2022 în comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava; IniţiatorPrimar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare precizand ca s-a
pastrat aceeasi structura a retelei scolare, ca si in anii precedenti.
Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba daca este asigurat numarul legal de elevi,
pentru functionare, la fiecare scoala din comuna.
Domnul primar raspunde ca se face o normare in acest sens, caci altfel nu se pot obtine
avizele.
Domnul consilier Streanga Gheorghe spune ca ar fi probleme la scoala de la Sasca.
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Domnul primar raspunde ca stie ca este aceeasi structura ca si anul trecut, deoarece elevii
repetenti raman, numai ca vor fi in alte clase, legea permitant acest lucru pentru 3 ani, fiind o
procedura scolara.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca trebuie sa fie 24 de elevi intr-o clasa.
Domnul primar raspunde ca nu s-a emis inca ordin de ministru in acest sens, ideea fiind in
dezbatere.
Domnul viceprimar Babalean Ștefan-Mihai arata ca anul scolar va merge asa cum este, nu se
poate intrerupe la jumatate , daca apar noi ordine.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 2.
Se trece la al patrulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a comunei
Fratautii Noi, pentru perioada 2021-2027; Iniţiator-Primar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare aratand ca strategia
de dezvoltare este necesara in vederea accesarii de proiecte viitoare.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca, fara a avea aceasta strategie de dezvoltare a
comunei, nu se pot accesa fonduri europene.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba ce presupune concret aplicarea acestei strategii,
referitor la relatii economice, de exemplu.
Domnul primar arata ca se pot amenaja drumuri, sprijinirea agentiilor economici din
localitate, sprijinirea la anumite taxe, apoi il roaga pe domnul consilier sa citeasca documentul
inainte de discuta despre el.
Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai arata ca se discuta la nivel de strategie,
finalitatea se va materializa prin diferite proiecte de implementat.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 3.
Se trece la al cincilea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava ; Iniţiator-PrimarOlari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare aratand ca este
nevoie de angajarea de personal cu functii superioare, in locul persoanelor pensionate, pentru a
asigura servicii de calitate catre populatie.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba despre 4 posturi vacante, la compartimentul
Implementare proiecte din fonduri nerambursabile.
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Domnul primar raspunde ca sunt cinci locuri vacante, pe perioada determinata si se pot
ocupa doar pe perioada implementarii anumitor proiecte.
Domnul consilier Luchian Vasile arata ca nu vrea sa fie ocupate aceste 5 posturi, fiind mai
degraba adeptul optimizarii administratiei.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca nu este musai ca persoanele angajate sa aiba
studii superioare, pot fi si oameni mai pregatiti decat cei cu studii superioare.
Domnul consilier Galan Constantin arata ca el ar fi de acord sa se angajeze macar doi oameni
din cele cinci posturi disponibile, poate s-ar atrage mai multe fonduri europene astfel.
Domnul consilier Streanga Gheorghe solicita sa fie modificat proiectul de hotarare, sa aiba
acces oricine (la concurs de angajare n.r.), chiar si cu studii liceale.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 4.
Se trece la al saselea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap pentru anul 2021; Iniţiator-Primar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare, aratand ca se
pastreaza acelasi numar de asistenti personali ca si in anul 2020.
Domnul viceprimar Babalen Stefan-Mihai arata ca acesti asistenti personali sunt platiti din
bugetul local, o parte din ei.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca banii sunt decontati la sfarsit de an, la
rectificare.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 5.
Se trece la al saptelea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de
interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă
prevăzute de Legea 416/2001; Iniţiator-Primar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare aratand ca este
vorba despre activitatile pe care le desfasoara beneficiarii de VMG.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 6.
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Se trece la al optulea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei Primarului nr. 195 /22.12.2020 privind
rectificarea bugetului local pe luna decembrie anul 2020; Iniţiator-Primar-Olari
George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare apoi il invita pe
domnul contabil sa prezinte detaliile rectificarii.
Domnul contabil Guta Mircea prezinta pe scurt sumele alocate din fondul de urgenta al
guvernului, care au fost bugetate, precizand ca sumele nu au putut fi cheltuite datorita timpului
foarte scurt si s-au reportat pentru bugetul anului 2021.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 7.
Se trece la al noualea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei Primarului nr. 6 /07.01.2021 privind
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
pe anul 2020; Iniţiator-Primar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare apoi il invita pe
domnul contabil sa prezinte detaliile rectificarii.
Domnul contabil Guta Mircea arata ca la sfarsitul anului trebuie intregita sectiunea de
dezvoltare (de unde s-au facut plati pe tot anul trecut) din excedentul anului 2020, operatie
contabila care se face la fiecare inceput de an.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 8.
Se trece la al zecelea a punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul
public al comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava; Iniţiator-Primar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare motivand
necesitatea acestui proiect datorita derularii proiectului de reabilitare a dispensarului uman din
localitatea Fratautii Noi.
Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca terenul este in domeniul privat si de ce
trebuie trecut in domeniul pulic, pentru ca, dupa parerea lui, pentru a construi ceva, trebuie sa fie in
domeniul privat.
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Domnul primar arata ca dispensarul este in domeniul public si trebuie ca totul sa fie in
domeniul public.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 9.
Se trece la al unsprezecelea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare
a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și acordarea mandatului reprezentantului
comunei Frătăuții Noi să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director
al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a
Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama
comunei Frătăuții Noi, Actele adiționale de modificare și completare a Actului
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava; Iniţiator-Primar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare, precizand ca este o
hotarare care trebuie sa o aprobe toate UAT-urile din judet.
Cum nu sunt solicitari de clarificari la acest punct al ordinii de zi, domnul primar solicita
consilierilor si cetatenilor comunei să conlucreze pentru a pastra o comuna curata, apoi prezinta
cateva masuri pe care le-a gandit, impreuna cu echipa din care face parte, in acest sens, masuri cu
privire la selectarea deseurilor.
Domnul consilier Burciu Valentin intreaba de tipurile de deseuri reciclabile care pot fi puse
in acelasi sac.
Domnul primar precizeaza aceste tipuri de deseuri reciclabile si completeaza ca aceste
informatii se regasesc pe sacii primiti de la firma ce salubrizeaza comuna si distribuiti de primarie.
De asemenea mai precizeaza ca deseurile reciclabile si cele care nu se mai pot recicla se vor
colecta in zile diferite si roaga cetatenii comunei sa nu mai scoata deseuri in alte zile decat cele de
colectare.
O alta problema este cea a taxelor locale, marindu-se taxa pentru deseuri. Tine sa anunte ca
taxele pentru anul in curs au fost aprobate in luna mai a anului trecut, deci nu de catre executivul
actual. Problema cu aceasta marire este ca s-a facut pentru ca nu se recicleza destul si daca
populatia comunei nu va lua reciclatul deseurilor in serios aceste taxe vor creste.
O problema este si cea a deseurilor rezultate din constructii si precizeaza ca exista o hotarare
de consiliu local din anul 2020, prin care se delimiteaza doua suprafete de teren unde sa se
depoziteze temporar aceste deseuri.
Domnul consilier Streanga Gheorghe atrage atentia ca nu sunt primite inca avizele de la
mediu pentru aceste suprafete.
O ultima problema, pe care o supune atentiei domnul primar, este ca cetatenii comunei
intreaba de ce nu se dau amenzi celor care arunca deseuri si anunta ca exista o hotarare de consiliu
local in acest sens care va fi pusa in aplicare.
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Domnul consilier Olinici Virgil arata ca probabil nu a fost inca bine inteles demersul cu
privire la selectarea deseurilor si arata ca o alta problema este cea a punctelor de unde se recolteaza
deseurile, fiind locuri unde masina de salubrizare nu intra si populatia nu stie unde poate depune
deseurile in vederea recoltarii lor.
Domnul consilier Luchian Vasile arata ca, mai nou, deseurile sunt abandonate in camp.
Domnul consilier Olinici Virgil arata ca ar trebui anuntata si ora cand trece masina.
Domnul viceprimar babalean Stefan-Mihai raspunde ca ar trebui la ora 8 fiecare cetatean sa
aiba deseurile scoase.
Domnul primar olari George completeaza si spune ca, daca se vor primi sesizari telefonice,
masina de gunoi se va intoarce sa colecteze tot.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca s-a inceput colectarea deseurilor cu utilajele si
oamenii primariei. Firma care preia deseurile ar trebui, la preturile pe care le cer, sa colecteze cu
utilajele lor deseurile reciclabile. Primaria a ajutat la inceput, pentru a se putea colecta separat
deseurile, dar nu se poate face acest lucru pe termen lung.
Domnul primar arata faptul ca momentan se merge pe contractul vechi, dar acest lucru va fi
luat in vedere cand se va semna un nou contract.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca s-a incercat implementarea proiectului statiei
de cogenerare, care ar fi permis prelucrarea unor parti importante din deseuri pe plan local, dar din
cauza dezinformarii s-a pierdut acest proiect.
Domnul primar raspunde ca poate nu s-a informat bine despre proiect.
Domnul consilier Luchian Vasile arata ca s-a cedat prea repede.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca in Viena, 40 % din energia orasului este
obtinuta din statii de cogenerare.
Domnul primar raspunde ca statia de cogenerare din Viena nu este in localitate.
Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca ar trebui explicat populatiei comunei ce inseamna
fractie umeda si fractie uscata.
Domnul primar raspunde ca a specificat asta inclusiv in postarea sa, pe o retea de socializare,
cu doua zile in urma.
Domnul consilier Fador Vasile intreaba daca nu se vor crea confuzii, pentru ca se vor recolta
deseuri de doua ori mai mult ca in trecut.
Domnul primar arata ca isi asuma faptul de a lucra de doua ori mai mult pentru a avea o
comuna curata.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 10.

Se trece la al doisprezecelea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente
personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care
solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 ; IniţiatorPrimar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare, aratand ca este
acelasi proiect proiect repetitiv, prin care se deconteaza naveta profesorilor.
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Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba daca au fost profesori la scoala in
aceasta perioada.
Domnul primar arata ca o parte din profesori au venit la scoala, mai ales ca parte din
profesori au copii mici si nu pot tine ore online de acasa, preferand sa predea din cabinetele de la
scoala.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 11.
Se trece la al treisprezecelea punct al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării nominale a membrilor Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava și
stabilirea indemnizației de care beneficiază membrii; Iniţiator-Primar-Olari George;
Președintele de ședință invită pe dl. primar să prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul primar prezinta referatul de aprobare al proiectului de hotarare, aratand ca s-a
actualizat lista cu personalul voluntar iar indemnizatia nu a mai fost actualizata din anul 2013.
Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai precizeaza ca la toate cele 4 incendii care au fost
in ultima vreme, pompierii voluntari ai comunei au ajuns primii de fiecare data.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca trebuie atentie deoarece daca interventia la
incendiu se suprapune cu programul normal de lucru al angajatilor primariei, aceasta indemnizatie
nu se poate plati si trebuie platite doar interventiile dinafara orelor de lucru.
Domnul consilier Fador Vasile arata ca este de acord cu acest stimulent, deoarece acesti
oameni isi rup din timpul lor liber pentru a munci pentru comunitate. In plus este de dorit ca aceste
indemnizatii sa fie platite la timp, nu la 6 luni, 8 luni sau un an.
Domnul primar raspunde ca este corect acest lucru si precizeaza ca se vor achizitiona si
echipamente speciale, daca domnii consilieri vor aproba.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca s-au mai luat echipamente dar se uitau uneori
la interventii.
Preşedintele de şedinţă cere avizul comisiei de specialitate.
Preşedintele comisiei de specialitate, prezintă avizul comisiei.
Se supune la vot proiectul.
Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut - 0, proiectul
devenind astfel Hotararea nr. 12.

Se trece la al paisprezecelea punct al ordinii de zi :
Probleme curente.
Domnul primar Olari George solicita cuvantul si prezinta comunitatii situatia circulatiei pe
drumurile din comuna, precum si modul in care se poate interveni la reabilitarea lor in conditii de
iarna. Cu aceasta ocazie anunta ca s-a achizitionat o lama pentru deszapezirea drumurilor din
comuna si s-a reparat buldoe-xcavatorul, deci parcul auto este functional.
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Domnul Olinici Virgil intreaba daca masina de pompieri poate duce si apa potabila la
gospodariile populatiei.
Domnul primar raspunde ca nu se poate transporta apa potabila cu masina de pompieri, apoi
arata ca masa calda pentru persoanele varstnice este oferita de o firma din Radauti, care a castigat
la licitatie acest drept si chiar daca el doreste sa fie o firma din comuna, care sa ofere aceasta
facilitate persoanelor in varsta, nu a stiut nici data licitatiei, nici cine a facut aceasta licitatie, pentru
a disemina informatiile in randul eventualilor doritori din comuna.
Domnul consilie Streanga Gheorghe arata ca a fost cineva din primarie care a impartit
cardurile pentru masa calda, apoi le-a luat inapoi, ceea ce nu este prea legal.
Domnul primar arata ca el nu a trimis pe nimeni sa faca asta, iar licitatia a fost castigata cand
nu era el primar.
Domnul viceprimar Babalen Stefan-Mihai arata ca s-au facut demersuri la firma si portiile
sunt mai generoase.
Domnul primar anunta consiliul local, referitor la canalizare, ca s-a reusit prelungirea
autorizatiei de constructie pana la 31.12.2022 si spera cu acesta ocazie, sa fie un pas inainte in
finalizarea canalizarii.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca pana nu se termina litigiul nu se poate debloca
situatia.
Domnul primar arata ca expertul judiciar a promis ca in doua saptamani va finaliza expertiza
solicitata de primarie.
O alta informatie pe care o supune atentiei consiliului local, este aceea ca s-a reusit, pe
ultima suta de metri, decontarea celor 53.000 lei pentru finalizarea grupului sanitar de la scoala din
Țahanău.
O alta problema pe care o supune atentiei este cea a cainilor fara stapan si prezinta pe scurt
temeiul legal pentru orchestrarea acestei probleme, din punctul de vedere al sanctionarii
proprietarilor de caini care îi lasa liberi.
Domnul consilier Lupoaie Ioan solicita cuvantul si intreaba daca exista o persoana care sa se
ocupe de atragerea si de implementarea fondurilor europene.
Domnul primar raspunde ca a fost chiar in aceasta saptamana la consultantul care se ocupa
cu asta, dar, deoarece incepe o noua perioada, 2021-2027, de acordare a fondurilor europene, inca
nu au aparut prea multe tipuri de proiecte. Va fi ceva in vara pe mediu, pentru reabilitare scoli.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca este angajat de primarie consultantul.
Domnul primar explica faptul ca se face contract cu aceasta firma de consultanta pentru
fiecare proiect in parte de care este interesata comuna.
Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba ce destinatie vor avea spatiile care se reabiliteaza la
dispensarul uman si unde sunt deja inlocuite geamurile cu termopane noi, la cladirea dispensarului,
vor fi inlocuite din nou, cu ocazia renovarii de acum?
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca geamurile de la cabinetele doctorilor au fost
inlocuite de catre acestia, in contul chiriei datorate catre primarie si nu vor fi inlocuite din nou
deoarece nu este cazul.
Domnul primar confirma acest lucru, precizand ca destinatia spatiului va ramane aceeasi.
Doar spatiul unde functioneaza posta nu va fi modernizat pe interior deoarece nu apartine
primariei.
Domnul consilier Lupoaie Ioan mai intreaba daca se poate face o alee pavata dintr-un capat
in altul al centrului comunei.
Domnul primar raspunde ca se va face dupa ce se finalizeaza drumul judetean. Cu aceasta
ocazie anunta consiliul local ca intrarea comunei va fi modernizata.
Domnul consilier Ștreanga Gheorghe arata ca va fi greu, deoarece la intrarea in comuna este
o parcela cumparata unde se arunca moloz.
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Domnul consilier Jacota Vasile arata ca in fata bisericii sunt gropi de jumatate de metru, de
la rigola spre .
Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai raspunde ca vor fi acoperite acele gauri cu
balastru.
Domnul consilier Lupoaie Ioan propune sa se monteze difuzoare, pentru anunturi in vreme
de pandemie, unde sa se asculte hora unirii de ziua nationala.
Domnul consilier Luchian Vasile arata ca mai bine s-ar pune niste drapele, cum sunt in alte
comune.
Domnul primar arata ca nu este o propunere rea.
Domnul consilier Jacota Vasile intreaba de ce nu s-au anuntat oamenii in toamna ca se dau
subventii pentru cultura de cartofi.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca a anuntat APIA despre acest lucru.
Domnul primar raspunde ca nu a primit ca institutie nici o informare in acest sens.
Domnul consilier Streanga Gheorghe solicita cuvantul si arata ca daca nu s-au declarat la
APIA in primavara, cand s-au depus cererile de finantare, suprafetele insamantate cu cartofi, nu sau primit instiintari despre subventii pentru ca nu era cazul, apoi confirma faptul ca a primit chiar
el instiintarea acasa, pentru ca a avut suprafete declarate ca sunt ocupate de culturi de cartofi.
Si domnul consilier Olinici Virgil confirma acest lucru.
Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara solicita cuvantul si cere sa se tina cont si de
reabilitarea parculetului din centrul comunei, cand se vor moderniza aleile din centru.
Domnul primar raspunde ca se va face imediat ce va permite vremea.
Domnul consilier Burciu Valentin solicita cuvantul pentru a reaminti despre oglinda de
montat la intersectia din Costisa si intreaba daca nu se mai poate largi iesirea.
Domnul primar raspunde ca nu a uitat dar oglinda trebuie prinsa cu beton si momentan este
prea frig pentru asta.
Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca nu s-a putut largi iesirea din Costisa deoarece
proiectul a fost platit din fonduri europene si nu s-a putut schimba proiectul timp de 5 ani.
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,
Babalean Ștefan-Mihai
Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
MOISUC Oltea-Rodica
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