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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, 25.02.2021, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Olari George nr. 27 din 19.02.2021, a fost convocat 

Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 25.02.2021, 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 domnul consilier Jacotă Vasile. 

 La sedinta mai participă domnul   inspector contabil Guţă Mircea, domnul consilier Moisuc 

Iulian-Cristin si din partea presei, domnul Costache Manuel. 

 Domnul primar anunta ca  domnul consilier Jacotă Vasile a depus o cerere de motivare a 

absentei si solicita domnilor consilieri sa ii motiveze absenta. 

 In unanimitate de voturi absenta domnului consilier Jacotă Vasile 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 28.01.2021; 

Iniţiator- Secretarul general al  comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 

   2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava ; Iniţiator-

Primar-Olari George;   

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați ai obiectivului de  investiții ”Reabilitarea si extinderea Școlii 

Gimnaziale   „Samuil Isopescu”  din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi,  

județul Suceava” și privind aprobarea  cofinanțării obiectivului de investiţii 

susmenționat; Iniţiator-Primar- Olari George;    

   4. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii  înscrierii în cartea 

funciară și întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor 

parcele de teren aflate in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul 

Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George;   

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al  

bugetului local al comunei Frătăuții Noi pe trimestrul IV anul 2020; Iniţiator-

Primar- Olari George; 

  6.   Probleme curente . 

 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei. 
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 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 

si anunta ca presedintele de sedinta, ales conform HCL nr. 1/28.01.2021, privind alegerea 

”Președintelui de ședință” al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru 

mandatul   2021-2024, este domnul consilier Bodnar Constantin. 

 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 Babalean Ștefan-Mihai și Bodnar Constantin    comunică faptul  că se vor 

abține de la  vot pentru proiectul cu numărul patru de pe ordinea de zi. 

  

  

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 28.01.2021; 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 incepe cu al doilea   punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, 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 faptul ca, 

de la ultima aprobare a inventarului  domeniului privat al comunei, au survenit modificari la acest 

inventar, ca urmare a vanzarilor de terenuri care s-au facut. 

 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. 13 
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 Domnul consilier Ștreangă Gheorghe solicită cuvantul si propune sa se aleaga datele cand se 

vor tine sedintele de consiliu local in viitor, motivand aceasta cerere prin faptul ca, in acest mod isi 

pot organiza activitatea dintre sedinte consilierii locali (deplasari, concedii, etc). 

 Domnul primar il roaga pe domnul consilier Ștreangă Gheorghe să supuna la vot propunerea, 

precizant ca, pana acum a fixat data sedintelor la sfarsit de luna pentru ca era impamantenit astfel. 

 Domnul consilier Ștreangă Gheorghe arata ca doreste sa se fixeze data sedintelor viitoare. 

 Domnul primar raspunde ca el este de acord sa se faca sedintele in ultima vineri din luna, sau 

pe data de 25, dar ce faci daca 25 pica duminica? Apoi completeaza ca el este prezent la primarie 

de la ora șapte treizeci in fiecare zi lucratoare si îi asteapta pe consilieri sa discute. 

 Domnul consilier Olinici Virgil intreaba daca ar putea fi pusă sedinta la o alta ora, in speță 

ora 14. 

 Domnul primar raspunde ca se poate dar ce te faci daca sedinta dureaza 5 ore si domnii 

consilieri trebuie sa ajunga acasa la ora 16. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca el este interesat sa se stabileasca doar data la 

care sa se tina sedinta. 

 Domnul primar rapunde ca poate initia un proiect de hotarare in acest sens. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca sunt probleme ce apar pe parcurs si poate este 

nevoie ca sedinta sa fie programata mai repede, iar o sedinta de indata este greu de facut 

procedural. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan solicita sa se discute schimbarea orei la care are loc sedinta, 

sa fie la ora 13 sau maxim 14. 

 Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai raspunde ca mai bine se discuta aceste lucruri la 

probleme curente. 

 Presedinte de sedinta incepe sa citesca punctul trei de pe ordinea de zi. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca nu s-a supus la vot punctul doi. 

 Domnul primar raspunde ca s-a votat. 

 Doamna secretar a comunei confirma acest lucru. 

 

Se trece  la al treilea  punct al ordinii de zi :   

  

Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 

obiectivului de  investiții ”Reabilitarea si extinderea Școlii Gimnaziale   „Samuil 

Isopescu”  din satul Costișa, comuna Frătăuții Noi,  județul Suceava” și privind 

aprobarea  cofinanțării obiectivului de investiţii susmenționat; 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, desi 

cofinantarea pentru acest proiect a mai fost suplimentata o data, nu s-a prezentat la licitatie nici un 

constructor. In urma discutiilor cu proiectantul s-a ajuns la concluzia ca acesta contributie, din 

bugetul local, pentru investitie, nu acopera cheltuielile pentru implementarea proiectului si pentru a 

avea sanse reale de a gasi o firma care sa implementeze proiectul, este necesar sa se creasca 

contributia comunei, necesara finalizarii proiectului. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca va mai fi construit un corp. 

 Domnul primar raspunde ca proiectul este de reabilitare si extindere, deci da, se va mai 

construi un corp de cladire. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca mai este necesar sa se finalizeze renovarea de la 

scoala Țahanău. 
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 Domnul primar raspunde ca se asteaptă sa se deschida sesiunea de proiecte pentru reabilitare 

termica a scolilor, in cadrul careia va incerca sa acceseze fonduri, pe mediu,  pentru reabilitarea 

scolilor de la Țahanău si Căpreni. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba daca se va renova si terenul de fotbal 

de langa scoala din Costisa. 

 Domnul consilier Luchian Vasile raspund ca se vor repara portile si portiunea de gard unde 

este si statia de autobuz. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca se dau fonduri prin GAL pentru 

persoane juridice. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca este consumat fondul. 

 Domnul primar arata ca daca vor fi prevazute fonduri, cu siguranta se vor da. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba care este cofinantarea comunei. 

 Domnul primar precizeaza suma cu care a crescut cofinantarea. 

 

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. 14. 

 

 Se trece  la al patrulea punct al ordinii de zi :  

 

Proiect de hotărâre  privind demararea procedurii  înscrierii în cartea funciară și 

întocmirea unor rapoarte de evaluare în vederea vânzării unor parcele de teren aflate 

in proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, judetul 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 zonele 

unde sunt aceste parcele, apoi completeaza, aratand ca zonele unde sunt parcelele se afla in anexa 

de la proiectul privind aprobarea domeniului privat al comunei, documentatie ce se regaseste la 

fiecare consilier.  

 Domnul primar mai arata ca banii rezultati din vanzari terenuri pot fi folositi doar pentru noi 

investitii. 

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. 15 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie bugetară al  bugetului 

local al comunei Frătăuții Noi pe trimestrul IV 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. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba ce a mai ramas la excedent. 

 Domnul primar solicita domnului contabil sa prezinte detaliile proiectului. 
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 Domnul contabil puncteaza pe scurt veniturile si cheltuielile pe anul 2020, cu accent  pe 

sumele care reprezinta cofinantarea comunei in diferite proiecte aflate in derulare, apoi anunta 

suma care este ramasa in excedent. 

 Domnul primar arata ca se fac demersuri pentru accesarea unui proiect pentru reabilitarea 

drumurilor calamitate din anii 2019-2020, pentru care va trebui prevazuta cofinantarea, dar, daca 

se va putea obtine aceea fiantare, drumurile propuse pentru modernizare au legaturi intre ele care 

nu se pot moderniza prin fonduri atrase de la guvern si va trebui, cu acordul consiliului local, sa se 

prevada fonduri pentru a fi modernizate cu bani de la bugetul local. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba ce lungime vor avea drumurile afectate de 

calamitati pentru care se incearca atragerea de fonduri. 

 Domnul primar raspunde ca sunt peste 9 km, apoi precizeaza zonele unde se afla  drumurile 

calamitate. 

 Domnul consilier Luchian Vasile face o balanta a veniturilor si cheltuielilor din anul 2020, 

pe baza sumelor precizate de domnul contabil Guta Mircea si arata ca pentru anul 2021 bugetul nu 

ar parea prea rau. 

 Domnul contabil raspundea ca nu are nici o cifra trimisa de la finante. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca se preconizeaza sa fie aceleasi sume ca in 2020. 

 Domnul primar precizeaza ca el a auzit ca vor fi doar 80% din banii din anul precedent. 

 

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. 16. 

 

Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi :  

 

Probleme curente.   

  

 Domnul primar Olari George solicita cuvantul si arata ca, vrea sa fi consemnat in procesul 

verbal al sedintei, ca a fost o scapare la un moment dat  (in elaborarea strategiei de dezvoltare a 

comunei pentru perioada 2021-2027-n.r.) si anume, cea referitoare la infrățirea comunei cu o 

comuna din regiunea Normandia, departamentul la Manche, din Franta, localitatea d’Agneaux.  

 Domnul primar Olari George continuă și asigură atât pe domnii consilieri cât și partea 

franceză, că vor avea tot sprijinul dânsului și al consilierilor  pentru a fi continuate demersurile în 

vederea finalizării acordului de cooperare între cele două localități. 

 Din cauza pandemiei s-a ajuns la această întârziere, în finalizarea acordului de cooperare. 

Din știința lui, încă din anul 2020 trebuia sa fie o altă vizită a delegației românești în localitatea 

d’Agneaux. În momentul când se va termina pandemia se va semna și acordul de cooperare, pentru 

că este benefic atât pentru comuna noastră cât și pentru partea franceză. 

 În altă ordine de idei, domnul primar anunta consiliul local ca a primit o adresa din partea 

Consiliului Judetean Suceava cu privire la disponibilitatea anumitor localitati din Republica 

Moldova, de a se infratii cu localitati din judet. Daca se doreste se vor face infratiri cu fratii nostri 

de peste Prut. 

 O alta problema, pe care o supune atentiei domnilor consilieri, este aceea ca, incepand din 

luna Martie, fiecare locuitor al comunei va primi un calendar cu perioadele de colectare a 

deseurilor, pe cele doua fractii- umeda si uscata, cine va veni pentru a colecta deseurile, iar pe 

cealalta parte a calendarului se va mentiona ce deseuri se pot colecta pentru fiecare fractie in parte  

si roaga pe domnii consilieri sa se implice in diseminarea informatiilor cuprinse in pliant, scopul 

fiind cel de a avea o comuna mai curata. 
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 Domnul primar supune atentiei consiliului local problema cainilor vagabonzi. Solicita 

consilierilor sa vorbeasca cu oamenii sa-si tina cainii in curte. Cine iubeste cainii sa îi tina acasa. 

Sunt persoane in comuna care au fost atentionate in acest sens. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca un cetatean solicita sa se faca un drum. 

 Domnul primar  raspunde ca stie despre ce este vorba si ceteteanul respectiv a primit 

raspunsul: nu se poate face drum pentru ca este in zona un stalp de medie tensiune. Daca ar fi 

temei legal nu ar fi o problema. 

 Domnul consilier Galan Constantin solicita cuvantul pentru doua probleme. Una din ele ar fi 

daca s-au facut demersuri pentru balastarea drumurilor, dat fiind faptul ca drumurile incep sa se 

dezghete. 

 Domnul primar raspunde ca s-au facut demersuri, dar el nu a gasit balastru cand a preluat 

primaria. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca ar trebui balastru dus si la stadion. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca el ar trebui sa raspunda la aceasta intrebare. Balastru 

s-a dus peste tot dar drumurile se distrug chiar si pe parcursul anului, nu numai primavara si ar 

trebui intervenit tot timpul. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel arata si el portiuni de drum unde nu s-a dus 

balastru de 8 ani de zile. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba daca a trecut recent pe acele drumuri. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel raspunde ca a trecut dar nu a gasit balastru. 

Daca doreste poate sa-l duca si unde a fost dus balastrul. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe spune ca balastrul de la camin si stadion nu l-a dus 

acasa. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel raspunde ca pe drumul care trece pe la el nu s-a 

dus deloc balastru de cand era primar domnul Galan. Daca doreste il ia in masina sa ii arate cum e 

drumul. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca trebuie sa fi vazut ce gauri erau pe drumul spre 

Iacobasa mai demult, nu acum. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel raspunde ca s-au dus cateva masini, dar pe 

Troaca II nu se poate trece cu tractorul nu cu masina. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca nu este balastru pentru a repara toate 

drumurile. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel intreaba de ce nu a dus balastrul 8 ani de zile 

acolo unde a trebuit? De ce l-a dus dincolo de Podul Vlădichii? 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca nu a fost dus de la noi. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel il intreaba daca nu a excavat de sub pod, daca nu 

a dus domnul L. a lui V. balastru la Radauti? 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca nu a dus, iar sub pod a excavat o firma din 

Suceava. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Viorel il intreaba daca vrea sa ii arate fotografii. Apoi 

arata ca primaria comunei este o instituție publica. Nu este ograda nimanui. Daca o persoana intra 

si solicita ceva, daca este capabil rezolvi cererea, daca nu, mergi acasa. Nu te tine nimeni 

obligatoriu la primarie. 

 Domnul Costache Manuel solicita cuvantul si arata ca este penibil sa se vorbeasca in anul 

2021 de balastarea drumurilor. Domnul contabil dă un excedent de 1 milion de euro si desi nu 

lucreaza in primarie, ar trebui sa fie un compartiment de fonduri europene care sa faca drumuri 

betonate. Ne certam pentru cateva masini de balastru dar ar trebui sa se faca cat mai multe proiecte 

pentru modernizari drumuri. Daca din 10 proiecte intr-un an se poate face unul e un pas inainte. 

Apoi intreaba care este cofinantarea primariei la caminul cultural, spunand ca a vazut comentarii 

pe internet. Pentru ca se poate adresa in instanta catre firma constructoare (daca este blocat 

proiectul din cauza acestei firme-n.r.). 
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 Domnul primar raspunde ca domnul care face reabilitarea caminului l-a asigurat ca vine cu 

18 muncitori de cum vine caldura.Termenul de finalizare a fost prelungit pana in 2022. Apoi 

continua spunand ca i-a placut idea ca din 10 proiecte sa se poata face macar doua. In acest sens 

sunt demarate mai multe proiecte simultan. 

 Domnul Costache Manuel solicita sa puna cateva intrebari si domnului contabil, referitoare 

la buget, apoi intreaba cum sta cu colectarea taxelor locale. 

 Domnul contabil raspunde ca sunt incasari mari de la inceputul anului, pentru ca mare parte 

din cetateni achita la timp impozitul. Pentru cei rai platnici se pot pune popriri, se fac instiintari de 

plata, codul fiscal permitand asta. 

 Domnul Costache Manuel solicita domnului contabil sa pregateasca o situatie in acest sens, 

pentru urmatoarea sedinta. 

 Domnul Costache Manuel solicita domnului primar sa raspunda ce va face cu persoanele 

prinse ca duc gunoaie in locuri nepermise. 

 Domnul primar raspunde ca vor fi amendate. Se vor monta camere pentru a se depista aceste 

persoane. 

 Domnul Costache Manuel solicita domnului primar sa se faca o pagina a rusinii, daca se 

monteaza aceste camere. 

 Domnul primar raspunde ca nu poate nominaliza public astfel de persoane pentru ca poate fi 

acuzat de lezare de imagine. Si cu amenzile este o problema deoarece sunt persoane care nu poseda 

bunuri si au amenzi chiar si de 300 de milioane. Ce sa îi iei acestei persoane? Nu este nici o solutie 

sa se dea prea multe amenzi. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca pana la amenzi ar trebui sa se explice mai bine 

oamenilor ce se poate intampla. 

 Domnul primar raspunde ca tocmai asta îi roaga si el pe domnii consilieri. Daca se 

recicleaza, se pot face bani si in timp, vor scadea taxele referitoare la salubrizare. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba daca se pot da saci menajeri locuitorilor. 

 Domnul primar raspunde ca sunt saci dar recomandarea primita este de a se da saci acolo 

unde se recicleaza. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai arata ca, atunci cand se vor imparti pliantele, se vor 

imparti  saci galbeni pentru deseuri sortate si saci pentru sticle. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca, cetatenilor care au platit impozitul majorat, li s-a 

spus ca majorarea a fost facuta de consilieri, ceea ce nu e corect deoarece ei au aprobat ceva 

propus de primarie. 

 Domnul primar raspunde ca nu a ridicat el mâna, dar la urmatoarea aprobare a taxelor locale 

va explica in direct (pentru ca este televizata sedinta) pentru ce ridica mana fiecare consilier. 

 Domnul primar arata ca anul trecut s-au incasat pentru gunoaie 153.132 lei si s-a platit firmei 

229.743, deci s-a platit in plus peste 70.000 lei fata de cat s-a incasat de la populatie. Si atunci de 

unde se iau acei bani, de la scoala? 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca se stia de anul trecut despre aceste taxe, deci nu 

trebuie aruncat tot pe consilieri. Satenii il intreaba ce fac la primarie, doar maresc taxe? 

 Domnul primar raspunde ca nu trebuie luat personal. Si despre primar se spune ca a marit 

taxele. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca daca ar spune satenilor ca primarul a marit taxele 

ar prinde mai bine decat faptul ca taxele au fost marite de consilieri. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel spune ca mai bine s-ar spune ca acei consilieri 

care erau anul trecut in mai au votat taxele si nu cei noi, de acum. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca el si-a asumat tot ce a votat anul trecut. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel solicita cuvantul si arata ca doreste sa se vina la 

urmatoarea sedinta cu o lista cu numerele de casa unde s-au dstribuit tomberoanele de gunoi, caci 

daca ar fi, lumea ar pune deseurile selectate acolo. 
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 Domnul primar raspunde ca el a gasit 7 tomberoane cand a preluat mandatul. Ce s-a facut 

inainte nu e treaba lui. 

 Domnul consilier Gheorghe Streanga arata ca la Bilca s-au cumparat tomberoane pe fonduri 

europene pentru fiecare casa. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel precizeaza faptul ca si la primarie au fost 

tomberoane dar au disparut, nu se mai stie nimic de ele. Este vorba de tomberoanele mari. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca tomberoanele sunt la cetatenii comunei, sunt firme 

care au si cate trei tomberoane. 

 Domnul consilier Fador Vasile cere cuvantul si arata faptul ca membrilor SVSU li se platesc 

foarte greu banii pentru interventii. Sunt neplatite din luna decembrie. 

 Domnul contabil Guta Mircea raspunde ca trebuie un pic de rabdare deoarece nu este bugetul 

aprobat si se merge pe un buget provizoriu. Aceste decontari solicita mult timp si a lasat sa se mai 

adune. 

 Domnul consilier Fădor Vasile arata ca, asa cum domnul contabil trebuie sa vina la program 

de luni pana vineri, asa trebuie platiti oamenii cand fac interventii. 

 Domnul primar solicita cuvantul si-l intreaba pe domnul consilier Fădor daca insinueaza ca 

primaria nu ar vrea sa îi plateasca pe acesti oameni. El a discutat deja acest lucru cu membrii 

echipei de interventie. Apoi il intreaba pe domnul consilier Fădor Vasile daca membrii echipei 

erau platiti dupa fiecare interventie atunci cand era dansul viceprimar. Este ipocrizie sa acuzi de 

acelasi lucru pe care-l faceai si tu. 

 Domnul consilier Burciu Valentin propune ca macar de acum sa se faca cum trebuie platile. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca daca acesti oameni nu sunt platiti pot alege sa nu se 

mai trezeasca la 2 noaptea pentru interventii, pentru ca sunt voluntari. 

Domnul consilier Lupoaie Ioan solicita cuvantul si arata ca majoritatea scolilor sunt ramase ca 

acum 50 de ani la interior. 

 Domnul primar raspunde ca este o opinie a domnului consilier, dar el a initiat proiecte pentru 

dotarea celor doua scoli si este in derulare un proiect cu scoala la Costisa. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca trebuie accesate mai multe proiecte pe fonduri 

europene pentru dotarea scolilor si in special, a scolii de la centru. Momentan exista acelasi 

parchet, acelasi material, aceeasi biblioteca o au (ca acum 50 de ani-n.r.). 

 Domnul primar arata ca primul lui proiect a fost de a aduce tablete si laptopuri la scoala. 

Dupa aceea, se face scoala la Costisa, scoala de la Tahanau si Capreni. Este usor de criticat dar 

daca doreste domnul consilier o schimbare, sa faca proiectul, ca este platit de comuna. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca nu s-a discutat de scoala de la centru sau scoala de la 

Sasca. 

 Domnul primar intreaba ce se mai doreste la scoala la Sasca. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca ar vrea sa se taie primavara niste copaci acolo. Sunt 

uscati de 5 ani si nu i-a taiat nimeni. 

 Domnul primar raspunde ca se va face apoi intreaba daca se vede curatenia care s-a facut in 

spatele primariei. Asa se va face peste tot. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca, atunci cand s-au facut modernizari la scoala, s-au 

facut doar carpeli de azi pe maine. Trebuie facut ceva serios. 

 Domnul consilier Galan Constantin raspunde ca nu s-au facut carpeli, s-a schimbat 

acoperisul, s-a schimbat tencuiala, geamurile, usile, s-a facut baie. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca, daca s-ar face ce a propus el, ar veni copiii din alte 

localitati si ar avea si profesorii de lucru. Apoi supune atentiei o alta problema: vine deszapezirea 

si va creste apa. La intrarea in localitate a raului Suceava sunt puncte sensibile si daca nu se stiu 

unde sunt, poate arta el sau domnul viceprimar. 

 Domnul primar raspunde ca sunt in plan decolmatari. Stie despre situatie. 
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 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca nu este atat de simplu de intervenit deoarece 

trebuie aprobare de la Apele Române. Trebuie proiect si aviz de la OGA. Sunt programate 

indiguiri si nu te lasa sa intervii. 

 Domnul primar confirma ca vor fi facute patru diguri. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca vor fi facute anul acesta. 

 Domnul primar arata ca a primit hartile cu digurile si doua din ele nu sunt amplasate bine, 

deci vor fi facute modificari. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca digul prevazut a se face la Costisa ar trebui 

prelungit deoarece raman case descoperite. 

 Domnul primar raspunde ca a transmis doleantele sale la Apele Române. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca mai trebuie facute decolmatari la un pod din amonte 

si cum primaria are utilajele proprii, se poate face in regie proprie. 

 Domnul primar raspunde ca se vor prinde bani pentru decolmatari in buget iar daca va fi 

votat bugetul acestea se vor face, pentru ca utilajele primariei functioneaza cu motorina, iar banii 

pentru motorina trebuie sa se regasesca in buget. 

 O a doua problema pe care o supune atentiei domnul consilier Galan Constantin este faptul 

ca sunt foarte vechi calculatoarele de la primarie. O parte din unitati crede ca sunt de pe timpul 

cand era el primar. La domnul inginer care se ocupa cu terenurile, de exemplu, stai si astepti foarte 

mult pentru a vedea parcelele sau niste antemasuratori. Propunerea lui este sa se prinda bani, cand 

se va face bugetul si sa se cumpere unitati noi, acolo unde este cazul și sa se imbunatateasca cele 

care mai pot functiona dar sunt lente (cum ar fi la contabilitate). Oamenii asteapta foarte mult si se 

gandesc ca se face cine stie ce. 

 Domnul primar raspunde ca este adevarat ce arata domnul consilier Galan, dar nu a avut 

buget. Cand va avea buget se va investi in tehnologie. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca sunt cateva persoane care sunt blocate pe 

profilul de facebook al primariei si nu pot urmari sedintele. Intreaba daca se pot debloca aceste 

persoane. 

 Domnul primar arata ca va verifica acest lucru, dar are nevoie de niste nume pentru a vedea 

despre cine este vorba. El nu stie despre aceste blocari dar le va debloca cu siguranta. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra furnizeaza aceste nume, apoi arata ca la soala Sasca 

se poate face si un teren in curtea scolii. 

 Domnul primar arata ca acolo va fi facut un teren sintetic, dar prima data se va curata 

gradina, se vor repara gardurile si se vor reface santurile. Nu se poate face in sezonul rece dar cand 

va veni caldura se va face. 

 Domnul consilier Luchian Vasile semnaleaza un caz social,  o persoana care are nevoie de 

asistenta sociala si consiliere medicala, poate se da un modul unde sa stea, deoarece are degeraturi 

la picioare. 

 Domnul primar raspunde ca asistentul comunitar al primariei s-a deplasat si in cursul zilei 

sedintei pentru a acorda ingrijiri persoanei in cauza. 

 Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai arata ca persoana respectiva are casa, nu este 

nevoie sa i se aloce un modul. 

 Domnul primar intreaba cate module sunt si unde. 

 Domnul consilier Fador Vasile raspunde ca sunt trei module si arata caror persoane sunt 

alocate in comuna. 

 Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai arata ca el a fost acasa la persoana respectiva. 

Este mizerie dar casa nu este rea. Are o gradina mare, ingradita, poate sa-si repare si avea de unde 

sa-si pregateasca lemne de foc pana sa degere. 

 Domnul consilier Luchian Vasile cere un pic de implicare din partea primariei. 
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 Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai arata ca este implicare. A fost adus de primarie 

de la spital, este ingrijit medical, i se duce mancare, dar persoana respectiva era cu sticla de rachiu 

langa el. Asta este adevarata problema. 

 Domnul primar arata ca a fost intrebat de un domn consilier daca sa ii cumpere o paine si el a 

cerut „un 50”. 

 Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai arata ca domnul este foarte recalcitrant, acum, de 

cand cu spitalul, este mai „smerit”dar in rest este o persoana dificila, din spusele satenilor. 

 

 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,    

                                                                                                                                                            

         Bodnar Constantin 

                                                            Contrasemnează, 

                                                           Secretar general al comunei, 

 

                                                             MOISUC Oltea-Rodica 


