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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, 21.05.2021, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Olari George nr. 78 din 14.05.2021, a fost convocat 

Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 21.05.2021, ora 12:00, 

la sediul Primariei Fratautii Noi.  

 Domnul consilier Streanga Gheorghe, decanul de varsta prezent, face prezenta consilierilor si 

constata ca sunt prezenti  15 din cei 15 consilieri în funcție. 

 La sedinta mai participă domnul contabil Guta Mircea,  domnul consilier Moisuc Iulian-

Cristin si consilierul primarului- domnul Lavric Ion-Cristinel,. 

 Acestea fiind spuse, domnul consilier Streanga Gheorghe, decanul de varsta prezent, arata ca 

fiind prezenti 15 din 15 consilieri  in functie convocati, sedinta este legal constituita si poate sa-si 

desfasoare lucrarile. 

 

 Domnul consilier Burciu Valentin, presedintele de sedinta ales conform HCL nr. 

1/28.01.2021,  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 21.04.2021; 

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

   2.  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 Martie-

Aprilie 2021  ; Iniţiator-Primar-Olari George;   

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor 

școlare 

ce se acordă din bugetul local al comunei Frătăuții Noi, începând cu anul 

școlar 2020-2021 ; Iniţiator-Primar- Olari George;   

   4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava ; 

Iniţiator-Primar- Olari George;   

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei efectuării inventarierii 

anuale a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei 

Frătăuții Noi, județul Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George;   

6. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea  HCL nr. 

30/27.04.2018- privind  închirierea prin atribuire directă  a pășunilor naturale 

care fac parte  din   domeniul privat al comunei Frătăuții Noi, județul  

Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George;  
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   7.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe luna Mai,  

anul 2021; Iniţiator-Primar- Olari George;  

  8.   Probleme curente 

 

 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei. 

 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 0 

astfel ca ordinea de zi a fost aprobata 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. 

 

  

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 21.04.2021; 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 aprobarea procesului-verbal in forma 

prezentata. 

 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 prezentata. 

 

 

Se trece la al doilea   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 Martie-Aprilie 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, precizand adresele 

prin care se solicita aprobarea decontarii navetei profesorilor, de catre scoala Iraclie Porumbescu, 

precum si faptul ca este un proiect repetitiv. 
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 Domnul consilier Fador Vasile intreaba daca toti profesorii din anexa la proiect au fost 

prezenti in luna martie, aratand ca nu s-a platit niciodata atat de mult. 

 Domnul primar raspunde ca este o evidenta semnata, reprezentata de condica de prezenta. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca pana acum nu toti profesorii faceau 

demersurile pentru decontarea navetei. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca ar trebui sa se vada si condica de prezenta. 

 Domnul primar raspunde ca, venind din acel mediu, poate confirma faptul ca in fiecare zi se 

semneaza condica de prezenta. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0 , proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 25 

 

Se trece  la al treilea  punct al ordinii de zi :   

  

Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare 

ce se acordă din bugetul local al comunei Frătăuții Noi, începând cu anul școlar 2020-

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, precizand temeiul 

legal in baza caruia a fost propus prezentul proiect si numarul de burse propuse in baza sumei 

aprobate in bugetul local in acest scop. 

  

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0 , proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 26 

 

 

 Se trece  la al patrulea 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-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 

proiectul a fost initiat in urma faptului ca nu s-a prezentat nimeni la concursul pentru ocuparea 

postului de urbanism (post ce necesita studii superioare de arhitectura), prin acest proiect 

urmarindu-se ca si cei cu studii medii (pentru care nu sunt conditii atat de restrictive) sa poata 

accede la acest post. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0 , proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 27 
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Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi :  

 

Proiect de hotărâre  privind stabilirea perioadei efectuării inventarierii anuale a 

bunurilor care aparțin domeniului public și privat 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, precizand ca este o 

procedura care nu s-a mai facut pana acum deoarece este o initiativa legislativa noua care prevede 

acest lucru. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0 , proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 28 

 

Se trece  la al saselea punct al ordinii de zi :  

 

Proiect de hotărâre  privind modificarea si completarea  HCL nr. 30/27.04.2018- 

privind  închirierea prin atribuire directă  a pășunilor naturale care fac parte  din   

domeniul privat 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, precizand ca,  la 

aprobarea amenajamentului pastoral din anul 2016, nu au fost prinse toate pasunile, o parte din ele 

fiind inchiriate mai tarziu in conditiile HCL nr. 30/27.04.2018 iar de atunci s-a modificat legislatia 

si datorita acestui fapt, o parte din conditiile impuse fermierilor in aceasta hotarare nu mai au 

sustinere legala , fiind restrictive pentru persoanele juridice cu activitate in domeniu, acestea 

neputand aplica pentru subventii in agricultura la APIA. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba care sunt persoanele care ar beneficia de acest 

proiect. 

 Domnul primar precizeaza numele persoanelor respective, aratand ca toti fermierii pot 

beneficia de acest proiect daca se incadreaza. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel arata ca sunt persoane care au animale si nu le 

pot scoate la pascut pe pasunea din fata casei pentru ca este inchiriata. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca sunt fermieri care nu mai au animale, de la 

care se poate lua o parte din pasune. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel arata ca nu este normal sa dai pasunea din fata 

casei altor persoane, din alte localitati, el  chiar si nu accepta asta. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca la momentul respectiv pasunile s-au 

inchiriat prin licitatie si cine indeplinea conditiile de licitatie putea sa participe. 

 Domnul primar arata ca la acel moment legea prevedea posibilitatea sa participe si fermieri 

din alte localitati. 

 Doamna secretar arata ca este necesara constituirea unei comisii pentru verificarea 

indeplinirii respectarii conditiilor de pasunat, din care trebuie sa faca parte si doi consilieri pentru 

care solicita sa se faca propuneri. 

 Domnul consilier Luchian Vasile il propune pe domnul consilier Babalean Stefan-Mihai, 

doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara il propune pe domnul consiler Boghean Gheorghe-

Dorel  iar domnul consilier Galan Constantin il propune pe domnul consilier Luchian Vasile. 
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 Se arata ca domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel este incompatibil deoarece are 

inchiriata pasune. 

 Doamna secretar arata ca trebuie propuneri si pentru doua rezerve. 

 Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai propune ca rezerve pe domnii consilieri Bodnar 

Constantin si Galan Constantin. 

 Nemaifiind alte propuneri se supun la vot propunerile. 

 Cu 15 voturi pentru sunt votati domnii consilieri Babalean Stefan-Mihai si Luchian Vasile ca 

membri ai comisiei iar ca rezerve sunt votati domnii consilieri Bodnar Constantin si Galan 

Constantin.  

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0 , proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 29 

 

Se trece  la al saptelea punct al ordinii de zi :  

 

Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe luna Mai,  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, apoi invita pe 

domnul contabil Guta Mircea sa prezinte detaliile rectificarii, dupa ce arata ca se vor lua sumele 

necesare din fondul de rezerva aflat la dispozitia consiliului local al comunei. 

 Domnul contabil Mircea Guta arata ca au aparut cateva neconcordante la intocmirea 

bugetului initial, la iluminatul public si la salubrizare. Din aceasta cauza au fost retrase sume de la 

fondul de rezerva, pentru a fi echilibrat bugetul. 

 Domnul consiler Fador Vasile intreaba cat mai ramane in fondul de rezerva. 

 Domnul contabil arata ca mai raman 100.000 lei. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba cat este factura lunara la curent  

electric, de au trebuit 240.000 lei luati din fondul de rezerva. 

 Domnul contabil arata ca poate aduce estimarile de anul trecut pentru a se vedea. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca a intrebat  cat este factura pe luna. 

 Domnul primar raspunde ca este intre 16 si 19 mii lei lunar, in functie de luna din an. 

 Domnul contabil arata ca la salubrizare se platesc in jur de 20.000 lei lunar. 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba care este stadiul proiectului de modernizare iluminat 

public. 

 Domnul primar arata ca s-a aprobat contestatia si momentan se afla proiectul in verificare. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba daca s-a terminat contractul cu Rotmac-ul, cu 

salubrizarea. Daca s-a terminat sa se faca altul asa incat sa colecteze ei deseurile. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimiara intreaba despre proiectul cu tabletele. 

 Domnul primar arata ca va raspunde la probleme curente. 

  

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -15, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0 , proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 30 
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Se trece  la al optulea punct al ordinii de zi :  

 

Probleme curente.   

  

 Domnul primar Olari George solicita cuvantul si ureaza numai bine tuturor Constantinilor 

apoi supune atentiei consilierilor mai multe probleme, dupa cum urmeaza: 

 

 1. Cetatenii comunei trebuie sa inteleaga ca trebuie sa-si faca curatenie, conform legii, in fata 

proprietatilor lor. Spatiile publice au fost cosite si toaletate de catre echipa primariei dar nu este 

corect sa se astepte oamenii primariei sa coseasca santurile din fata casei cetatenilor. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca in proportie de 70-80% cetatenii comunei s-au 

conformat. 

 Domnul primar arata ca daca merge prin comuna jumatate din santuri nu sunt cosite. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca sunt multe persoane plecate in strainatate. 

 Domnul primar raspunde ca la acele case se va face curatenie de catre primarie. 

 

 2. A fost invitat un reprezentant al primariei sa fie de fata cand se face selectia deseurilor la 

firma Rotmac, deseuri ce ar trebui sa fie deja selectate de catre populatie. In urma determinarii 

compozitiei deseurilor s-a constatat ca procentul deseurilor neconforme este de 32,3%. Domnul 

primar arata ca doreste ca domnii consilieri sa comunice si ei cetatenilor ce se poate pune la fractia 

uscata. Daca nu vor sa comunice asta cetatenilor vor trebui sa comunice de ce cresc taxele din 

salubrizare, pentru ca daca nu se indeplineste procentul de deseuri selectate vor trebui platite 

penalitati.   

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba daca mai sunt saci de dat la cetateni. 

 Domnul primar raspunde ca mai sunt. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca in zona lui nu se strange gunoiul. 

 Domnul Viceprimar arata ca nu s-a stiut. Se va merge azi sa se ia sacii. 

 

 3. Domnul primar anunta ca s-a inceput expertiza tehnica la canalizare si spera sa se rezolve 

cat mai curand situatia creata. 

 4. O alta problema pe care o supune atentiei este cea a curetenie in cimitirele comunei. A fost 

informat de preotii comunei ca trebuie curatenie in cimitire. Daca se implica toti cetatenii sa curete 

crucile parintilor si ale rudelor peste tot va fi curatenie. 

 5. Domnul primar arata ca a fost un control la platforma de nitrati, in urma caruia s-a atras 

atentia ca trebuie creata o comisie care sa gestioneze aceasta platforma. 

 6. S-a finalizat procedura de licitatie pentru scoala Costisa si spera sa se inceapa cat de 

curand lucrarile. La dispensarul din localitate s-au inceput deja lucrarile. 

 Domnul consilier Galan Constantin intreaba care este stadiul lucrarilor la caminul cultural. 

 Domnul primar raspunde ca proiectantul a terminat plansele care mai trebuiau pentru 

constructor si spera sa nu mai gaseasca alte tertipuri constructorul si sa se apuce de treaba. Daca ar 

fi dupa el ar rezilia azi contractul dar nu poate pentru ca este contractul CNI-ului. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca asa a patit si el. 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba ce s-a facut cu amenda  pentru balastru, daca a fost 

platita sau a fost contestata. 

 Domnul primar raspunde ca a fost platita jumatate din amenda in termenul de 14 zile. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca a ars o casuta in Costisa. 

 Domnul primar arata ca stie despre ce este vorba si i se va acorda sprijinul pe care-l poate da 

primaria, de 3000 lei, s-a facut curatenie cu vola primariei. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca ar trebui marita suma, deoarece este 

mica. Nici macar o usa nu-ti iei de banii astia. 
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 Domnul consilier Galan Constantin arata ca cetatenii ar trebui sa-si faca macar asigurarea 

obligatorie pe casa. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cand se va monta ghereta pentru statia de autobuz 

din Costisa. A inceput scoala si stau afara copiii cand ploua. 

 Domnul primar raspunde ca se va rezolva. Acest lucru a fost deja discutat in privat. 

 Domnul consilier Jacota Vasile intreba ce se mai face cu centrul comunei, daca se fac 

trotuarele. 

 Domnul primar raspunde ca se vor pava trotuarele din centrul comunei. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca pana la pavaj sa se acopere macar 

santurile de pe marginea asfaltului. 

 Domnul primar raspunde ca s-a achizitonat sort si stia ca s-au acoperit deja, dar va verifica. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca sunt bani din excedentul anului trecut pentru a 

moderniza 4 km de drumuri comunale. Sa se inceapa odata caci se vor scumpi toate materialele. Sa 

se stabileasca zonele unde sa se faca. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra-Ecaterina semnaleaza existenta unei gauri mari pe 

marginea drumului din intersectia de la colt si intreaba daca nu s-ar putea semnaliza. 

 Domnul primar raspunde ca a vorbit chiar azi cu inginerul de la drumuri, de la consiliul 

judetean dar nu poate rezolva el pe un drum judetean. S-au primit asigurari ca se va plomba macar, 

pana la turnarea covorului asfaltic, dar prioritatea sunt podurile. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba care este termenul de finalizare la 

drumul de pe Lanul 1. 

 Domnul primar raspunde ca a primit asigurari ca va fi terminat foarte repede. 

 Domnul primar arata ca discutia cu drumurile trebuie facuta pe indelete, nu cu cearta. 

 Domnul consilier Fador Vasile considera ca s-au pus niste intrebari si s-au dat raspunsuri 

evazive. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel intreaba ce se mai intampla cu fantanile despre 

care s-a discutat in sedinta anterioara. 

 Domnul primar raspunde ca se va face proiect de hotarare. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel arata ca drumurile de pe Iacobasa si de pe 

Zapodie trebuie reparate. 

 Domnul primar raspunde ca au fost chemati fermierii sa care balastru dar s-a stopat toata 

activitatea si se stie de ce. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba daca preotii aduc justificari la 

primarie, se pot lua bani pentru culte? 

 Domnul primar raspunde afirmativ, cu respectarea procedurii. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel arata ca podul de pe Zapodie trebuie reparat. 

 Domnul primar raspunde ca poate initia si domnul consilier un proiect in acest sens . 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba ce se mai aude cu baza sportiva din localitate. 

 Domnul primar raspunde ca are fotografii unde se vede ca este cosita si intretinuta. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba despre cladirea bazei sportive. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai arata ca s-a facut curatenie si la interior, s-au schimbat 

geamurile, s-a spalat echipamentul si trebuie doar sportivi. 

 Domnul primar raspunde ca daca este cine sa se ocupe va primi si sprijin din partea 

primariei. 

 Domnul consilier Jacota Vasile arata ca trebuie sa se faca un dig in zona la frizerie. A fost 

pus pamant dar nu a fost pus bine. Cand vine apa mare o ia peste mal si intra prin curtile 

oamenilor. Ar trebui facut si un canal acolo. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai raspunde ca atunci cand vine apa mare nu mai tine cont 

nici de diguri nici de canale si o ia pe unde vrea. O spune ca unul trecut prin asta. 
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 Domnul primar Olari George concluzioneaza spunand ca la cat balastru s-a luat din albia 

Sucevei nu crede ca va mai iesi apa in sat. 

 

 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,    

                                                                                                                                                            

                      Burciu Valentin 

                                                            Contrasemnează, 

                                                           Secretar general al comunei, 

 

                                                             MOISUC Oltea-Rodica 


