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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, 31.03.2021, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Olari George nr. 46 din 25.03.2021, a fost convocat 

Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 31.03.2021, 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 Pascariu 

Doina-Lacrimioara. 

 La sedinta mai participă domnul   domnul consilier Moisuc Iulian-Cristin precum si 

consilierul primarului, domnul Lavric Ion-Cristinel. 

 Domnul primar anunta ca  doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara a depus o cerere de 

motivare a absentei (deces in familie)  si solicita domnilor consilieri sa ii motiveze absenta. 

 In unanimitate de voturi absenta doamnei consilier Pascariu Doina-Lacrimioara 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. 

 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel, 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 25.02.2021; 

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 ianuarie și 

februarie 2021; Iniţiator-Primar-Olari George;   

   3.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a 

unor imobile - terenuri proprietatea privată a comunei Frătăuții Noi, județul 

Suceava; 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  modelului de contract  de prestări 

servicii de salubrizare, pentru Societatea Comercială Rotmac –Eco S.R.L.și a 

tarifelor aplicabile pentru  colectare separată şi transportul separat al 

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
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comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, (fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 

baterii şi acumulatori) , efectuată de către Societatea Comercială Rotmac –

Eco S.R.L ; Iniţiator-Primar- Olari George 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încasării prin mijloace electronice a 

taxelor și impozitelor locale, precum și stabilirea modului în care este 

suportat comisionul bancar; Iniţiator-Primar- Olari George 

 

  6.   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. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra-Ecaterina    comunică faptul  că se va abține de la  

vot pentru proiectele cu privire la vanzari-intabulari terenuri, 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 25.02.2021; 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 acordării drepturilor băneşti aferente 

personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care 

solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile ianuarie și februarie 2021 
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 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 

este acelasi proiect care apare aproape lunar, privind decontarea navetei profesorilor. 

 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. 17 

 

Se trece  la al treilea  punct al ordinii de zi :   

  

Proiect de hotărâre  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile - 

terenuri proprietatea privată a 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 zonele 

unde se afla cele 11 parcele de teren, precum si faptul ca s-au facut rapoarte de evaluare pentru 

aceste parcele. 

 De asemenea domnul primar arata ca trebuie desemnati doi consilieri si doua rezerve, din 

randul consilierilor, care sa reprezinte consiliul local in comisia de licitatie pentru vanzarea acestor 

parcele si roaga sa se faca propuneri. 

 Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai propune pe domnul consilier Ungurean Petru-

Aurel. 

 Domnul consilier Jacota Vasile il propune pe domnul consilier Galan Constantin. 

 Domnul primar solicita sa se nominalizeze si doua rezerve. 

  Domnul viceprimar Babalean Stefan-Mihai propune pe domnii consilieri Luchian Vasile și 

Horodnic Adrian-Liviu. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supun la vot cele patru propuneri (doi membri si doi locțiitori) care sa faca parte din 

comisia de licitatii. 

 Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -12, împotrivă - 0, s-au abţinut -  2, 

astfel ca domnii consilieri Ungurean Petru-Aurel si Galan Constantin  impreuna cu domnii 

consilieri Luchian Vasile și Horodnic Adrian-Liviu au fost alesi membri respectiv loctiitori in 

comisia de licitatie a terenurilor. 

 

 Nemaifiind alte propuneri se supune la vot proiectul. 

Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -10, împotrivă - 0, s-au abţinut -  4, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 18.  

 

 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. 
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 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, precizand faptul ca, 

pentru 11 parcele s-au initiat demersurile pentru intabularea cu evaluarea lor ulterioara, iar pentr 9 

parcele, deja intabulate, vor fi facute doar evaluari. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra Ecaterina intreaba unde sunt situate aceste terenuri . 

 Domnul primar precizeaza zonele unde se afla parcelele apoi explica procedural, in contextul 

unor remarci tendentioase privind lucratorii primariei-care circula pe retele de socializare, referitor 

la aceste vanzari, ca, in zona drumului principal din Costisa, pe Târnăuca si in deal la Capreni, in 

deal la Jacoteni, in zona stadionului si in alte zone era terenul primariei, care a fost concesionat de 

cetateni ce si-au ridicat constructii, iar acum acei cetateni doresc sa cumpere acele terenuri. In 

acest scop depun o cerere la consiliul local, care se trece prin consiliul local, apoi se aproba 

intabularea, evaluarea si vanzarea prin licitatie de catre consiliul local, dupa ce se face anunt la ziar 

si in monitorul oficial, deci transparenta maxima. 

 Domnul consilier Luchian Vasile confirma cele aratate de domnul primar, aratand ca sunt 

inca multe concesiuni pe care cetatenii care le au le pot cumpara. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca ar trebui sa se explice mai bine unde sunt aceste 

parcele. 

 Domnul primar arata ca ar vrea ca parcele sa se vanda cat mai scump, pentru ca banii se duc 

in investitii. Dar este imoral sa îi ridici pretul unei livezi a unui cetatean, care este in spatele casei 

si care o are concesionata. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra Ecaterina solicita cuvantul si arata ca a postat pe 

internet pentru ca nu toate terenurile sunt in spatele casele oamenilor si ar putea fi interesate si alte 

persoane. 

 Domnul primar prezinta forma in care doamna consilier a facut anuntul pe internet. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra-Ecaterina arata ca a pus mereu link-ul unde se 

gaseste informatia, sa nu poata fi interpretari. 

 Domnul primar arata faptul ca atunci cand domnul B. sau domnul N. au cumparat teren de la 

primarie nu s-a pus pe internet. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra-Ecaterina raspunde ca a fost in urma cu multi ani si 

crede ca deranjeaza postarile sale. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel arata ca nu deranjeaza pe nimeni postarile, cata 

vreme nu se fac atacuri la persoana. 

 Domnul primar intrerupe discutia, care da semne ca degenereaza. 

 Domnul consilier Olinici Virgil intreaba daca s-au scos la licitatie cateva parcele dintr-o zona 

anume, pe care o tine in arenda. 

 Domnul primar raspunde ca demersurile pentru acele parcele dureaza si trebuie sa aiba 

rabdare. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul. 

Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, s-au abţinut -  1- doamna 

consilier Bucevschi Alexandra, proiectul devenind astfel Hotararea nr. 19 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea  modelului de contract  de prestări servicii de 

salubrizare, pentru Societatea Comercială Rotmac –Eco S.R.L.și a tarifelor aplicabile 

pentru  colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 

inclusiv fracţii colectate separat, (fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori) , efectuată de către 

Societatea Comercială Rotmac –Eco S.R.L ; Iniţiator-Primar-Olari George;  
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 Președintele de ședință invită pe dl. primar  să prezinte proiectul de hotărâre. 

 Domnul primar prezinta referatul de aprobare al  proiectului de hotarare, precizand  sumele 

pentru tona de deseuri pe care trebuie sa le plateasca primaria. Apoi precizeaza procentul de 

deseuri sortate la nivel de comuna si face un apel la cetateni sa sorteze mai mult, precizand si 

materialele care se pot sorta impreuna. Mai arata ca, daca s-ar sorta 50% din deseuri, s-ar 

injumatati sumele platite pentru salubrizare, pe langa faptul ca s-ar pastra comuna curata. De 

asemenea arata ca sunt cetateni care sunt nemultumiti de nivelul taxelor de salubrizare si arata ca 

in orasul Radauti, pentru aceeasi familie se plateste de 3 ori mai mult  la salubrizare si solicita 

consilierilor sa explice si ei oamenilor cum se selecteaza, astfel incat, in luna mai, cand se vor vota 

taxele, sa ramana macar la fel, daca nu se vor putea scadea. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca in sezonul cald cetatenii se apuca de renovari si 

intreaba unde vor duce resturile de la constructii. 

 Domnul primar arata ca sunt doua locuri stabilite unde se pot depune aceste deseuri, dar s-a 

discutat cu doua sedinte in urma despre asta.  

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca pot duce cetatenii deseuri de la constructii 

acolo. 

 Domnul primar raspunde ca da, se pot duce dar numai deseuri de la constructii, nu peturi, nu 

fractia umeda, caci vine cineva si face poza si apoi reclamatie la Garda de Mediu. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca au fost reclamatii la Garda de Mediu unde se dadeau 

inclusiv coordonatele. 

 Domnul consilier Burciu Valentin intreaba daca se pot duce si resturile de la taiat pomii 

acolo. 

 Domnul viceprimar raspunde ca nu se pot duce acolo. Exista un loc in zona statiei de epurare 

unde se pot duce biodegradabilele. 

 Domnul consilier Burciu Valentin intreaba  care sunt sacii care se vor returna pentru 

deseurile din sticla. 

 Domnul primar raspunde ca acesti saci se vor distribui cand vor fi primiti de la firma care 

salubrizeaza comuna. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe solicita cuvantul si arata ca, pentru contractul cu 

Rotmacul, trebuia sa fie facuta si o fisa de calcul a noului pret, pe care el nu o are, si unde sa fie 

aratat oamenilor cum apare acest pret, din ce este format el. 

 Domnul primar raspunde ca aceasta fisa de calcul exista, dar pretul fata de anul trecut a 

crescut cu 15 lei si domnul consilier ar trebui sa stie preturile de anul trecut, cand era primar, caci 

nu au crescut atat de mult. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca el nu a vazut aceasta fisa si se va abtine la vot, 

apoi arata ca ar trebui sa se taxeze cetatenii care scot orice la poarta cand se strang deseurile si sa 

fie puse pe internet. 

 Domnul primar arata ca aici este total de acord, dar nu stie daca se poate face asta. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca nu ar trebui sa fie o problema taxa de 

salubrizare, deoarece, cand a fost respins proiectul cu statia de cogenerare (care ar fi ars deseuri-

n.r.) de 1,2 milioane de euro, s-a venit cu o lista mare la primarie si au afirmat ca „vor plati gunoiul 

oricat”. 

 Domnul consilier Burciu Valentin arata ca nu este chiar asa. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba cum se stie cu precizie cat gunoi se produce. 

 Domnul primar arata ca masinile de gunoi se cantaresc de fiecare data cand ies si cand intra 

la statia de sortare a deseurilor. 

 Domnul consilier  Streanga Gheorghe arata ca ar trebui, prin sondaj, sa se faca si verificari in 

privinta acestor cantariri. 
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 Domnul primar raspunde ca se verifica masinile dimineata sa fie goale si s-au facut si 

verificari la cantarirea lor. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca preturile sunt mari la Radauti dar, la blocuri nu se 

selecteaza, doar la case se selecteaza, iar in comuna noastra lucrurile stau cat de cat bine fata de 

oras. 

 Domnul primar arata ca vede o schimbare dar dureaza. 

 Domnul consilier Olinici Virgil intreaba daca va veni masina de gunoi si in zona la ei. 

 Domnul viceprimar arata ca masina se duce deja si in acea zona, de doua ture, dar n-a scos 

nimeni gunoi acolo. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca nu s-a stiut. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai arata ca i-a spus chiar el personal cu o sedinta in urma. 

Este o zona unde se intra mai greu dar se fac mai multe manevre si se intra. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul. 

Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -13, împotrivă - 0, s-au abţinut -  1-domnul 

consilier Streanga Gheorghe, proiectul devenind astfel Hotararea nr. 20 

 

Se trece  la al șaselea punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea încasării prin mijloace electronice a taxelor și 

impozitelor locale, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul 

bancar ; 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, 

s-a facut o completare- si prin mijloace electronice, pentru a se sublini faptul ca impozitele se vor 

putea plati ca si pana acum, adica la ghiseu, pentru doritori, apoi explica procedura prin care se va 

putea plati online. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba daca este vorba de Ghiseul.ro. 

 Domnul primar raspunde ca nu, este vorba despre Infoprim, cu Ghiseul.ro este mai greoaie 

procedura. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai arata ca doreste sa se faca o completare la titlul 

proiectului si anume sa fie modificat si titlul hotararii si sa apara acel si, de la si prin mijloace 

electronice. 

 Domnul primar raspunde ca a precizat acest lucru dar domnul presedinte de sedinta va 

supune la vot modificarea. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe propune ca sa fie suportate de primarie comisioanele 

pentru platile online si nu de catre cetateni. 

 Domnul primar raspunde ca acest lucru este deja stipulat in proiect. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba daca se va putea plati si cu cardul. 

 Domnul primar raspunde afirmativ. Banca cu care se va face parteneriatul va aduce si 

echipamentul necesar. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul, cu modificarea propusa de domnul viceprimar Babalean Mihai. 

Din totalul de 14 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut -  0, proiectul 

devenind astfel Hotararea nr. 21  
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Se trece  la al șaptelea punct al ordinii de zi :  

 

Probleme curente.   

  

 Domnul primar Olari George solicita cuvantul si anunta ca se va face o slujba de pomenire in 

memoria celor cazuti in masacrul de la Fantana Alba, a martirilor de acum 80 de ani, slujba ce se 

va tine langa frontiera. S-a discutat cu cei de la politia de  frontiera, cu preotii din cele doua sate 

ale comunei, cu directorul scolii si s-a pietruit drumul de acces pana la frontiera. Cu aceasta ocazie 

face o invitatie locuitorilor comunei pentru a participa toti, impreuna,  la aceasta slujba. Prin 

aceasta initiativa se doreste transmiterea unui mesaj tinerei generatii. 

 O alta problema este cea a selectarii gunoiului si roaga pe domnii consilieri sa transmita si ei 

zilele cand se colecteaza deseurile. 

 Un alt aspect pe care doreste sa-l aminteasca este faptul ca s-au trimis instiintari celor care au 

caini si nu-i tin in curtea proprie , iar daca mai sunt cetateni in aceasta situatie ii roaga sa 

procedeze in consecinta. De asemenea roaga pe domnii consilieri, daca stiu ca au vecini care isi tin 

cainii liberi, sa le puna in vedere ca trebuie tinuti inchisi. 

 O alta problema este cea a toaletarii copacilor. Roaga pe consilieri sa anunte unde sunt 

copaci care ajung pe partea carosabila si sa le spuna si cetatenilor sa-si curete copacii. Acestia pot 

ingreuna accesul masinii de salubritate sau in caz de incendiu. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca sunt salcami ce trebuie taiati la scoala Sasca. 

 Domnul primar raspunde ca stie, exista aceeasi problema si la scoala Capreni si se vor  

masuri, doar ca acum echipa este prinsa in alte zone (la pod la vale). 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca este aceeasi situatie si la scoala Tahanau. De 

asemenea propune montarea limitatoarelor de viteza in zona scolilor din comuna. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai raspunde ca se vor monta dar se mai asteapta putin sa nu 

mai ninga. Apoi domnul viceprimar solicita cuvantul pentru a adresa doua intrebari domnului 

consilier Streanga Gheorghe. Una din ele este sa fie ajutat pentru a identifica aproximativ treizeci 

de tomberoane, unde se afla. O parte din ele au fost identificate cu ajutorului domnului  consilier 

Fador Vasile. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca este un caiet la magazie unde este notat 

unde s-au distribuit aceste tomberoane. 

 Domnul viceprimar raspunde ca are informatii ca sunt persoane care tin cereale in aceste 

tomberoane si este sigur ca s-au dat cu proces verbal la oameni, dar nu se regasesc documente 

pentru 30 de tomberoane, cand s-au dat in custodie. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca trebuie cautat caietul. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai intreaba pe domnul consilier Streanga Gheorghe unde 

este remorca de la tractorul rosu. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca remorca mica este la un angajat al 

primariei. 

 Domnul viceprimar raspunde ca este vorba despre remorca mare, de noua tone.  

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca remorca este la sectie la el, nu este 

pierduta. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai arata ca, atunci cand domnul consilier Streanga 

Gheorghe a plecat de la primarie, a luat tot ce era adus de dumnealui, dar ce este a primariei 

trebuie adus inapoi, pentru ca se pot repara. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca remorca nu este ascunsa si se poate lua 

oricand. 

 Domnul primar solicita cuvantul si prezinta o cerere de cumparare a unui teren , concesionat, 

solicitare pe care o face domna N. E. Solicitarea este facuta catre primar si consiliul local, deci o 

prezinta consiliului local. 
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 Domnul viceprimar il intreaba pe domnul consilier Streanga Gheorghe daca aduce la 

primarie remorca. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde afirmativ. 

 Domnul primar intreaba daca domnii consilieri dau aviz favorabil la solicitarea pe care o face 

domna N. E. 

 Domnii consilieri raspund ca au luat la cunostinta. 

 Domnul consilier Jacota Vasile intreaba daca pompierii voluntari ai comunei au asigurare. 

 Domnul primar raspunde ca a avut o discutie cu domnul contabil si se vor face asigurari 

pentru ei. N-au avut asigurari pana acum dar se vor face. 

 Domnul consilier Jacota Vasile arata ca sunt si plati care nu s-au facut de anul trecut catre 

acesti pompieri. 

 Domnul primar raspunde ca s-a facut documentatia pentru a se face platile. Apoi, daca tot se 

vorbeste de bani, anunta consiliul local ca, in urma discutiilor cu domnul Flutur, a primit 200.000 

lei de la consiliul judetean, la fel ca si comunele care au primari PNL. 

 Domnul consilier Fador Vasile raspunde ca domnul Flutur nu prea da fara sa primeasca ceva 

in schimb. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca, de la revolutie incoace, toti primarii care au fost au 

vandut terenuri, nu sa cumparat nimic in tot acest timp si arata ca exista casa de la colt... 

 Domnul primar raspunde ca se va si cumpara. S-au prins bani in buget in acest sens si au fost 

discutii preliminare cu proprietarul. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca ar mai fi un teren din fata primariei, care se poate 

cumpara. 

 Domnul viceprimar Babalean Mihai raspunde ca este prea complicat cu acest teren. 

 Domnul consilier Olinici Virgil spune ca pe acest teren s-ar putea face o creșă, sau altceva. 

 Domnul primar raspunde ca pentru o cresa a avut o discutie cu un consultant.  

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba daca este publicat undeva proiectul de 

buget. 

 Domnul primar raspunde ca se lucreaza inca la el. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca din noua martie a fost publicat bugetul 

national si in 15 zile ar fi trebuit sa fie facut proiectul de buget si pus in dezbatere publica. 

 Domnul primar arata ca nu s-au primit sumele de la consiliul judetean. Cand se vor primi 

toate sumele se va face propunerea de buget. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra raspunde ca din aceasta cauza ar trebui dezbatut 

bugetul si nu doreste sa fie trimis consilierilor doar cu 5 zile inainte. 

 Domnul primar raspunde ca se stiu obiectivele dar nu se stiu sumele. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca cetatenii ar dori sa stie o imagine a bugetului iar 

comisia buget –finante sa fie bagata in seama. 

 Domnul primar raspunde ca toate propunerile din buget vor fi transmise consilierilor, care le 

pot vota sau nu. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe solicita sa se prinda in buget excedentul de anul trecut, 

folosit pentru cofinantarea obiectivelor de investitii demarate in mandatul lui, apoi le enumera, 

amintind ca sunt bani locali pentru patru km de drum. Ar trebui inceputa proiectarea la propunerile 

de modernizari drumuri care sunt deja facute, pentru ca studiile dureaza foarte mult. La fel si cu 

drumurile calamitate , de la CNI. 

 Domnul primar raspunde ca nu se pot face pentru acelasi tronson doua proiecte. S-a propus 

de catre el si domnul inginer Franciuc, intr-o sedinta anterioara, modernizarea a 9,3 km drum  si 

crede ca saptamana viitoare se va finaliza dosarul de depus. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca este bine sa se faca cat mai multe drumuri. 

 Domnul primar arata traseele tronsoanelor de drumuri propuse la modernizare. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca se pot face din bani locali racordurile dintre 

aceste tronsoane si este bine sa se demareze procedura cat mai repede pentru ca dureaza. 
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 Domnul primar arata ca a discutat cu doamna de la drumuri, de la consiliul judetean si se va 

face in viitorul apropiat o plombare pe drumul ce duce spre Costisa. Primaria nu se poate implica 

pentru ca este drum judetean. 

 Domnul consilier Luchian Vasile spune ca urmeaza sa se toarne un covor asfaltic pe acest 

tronson. 

 

 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,    

                                                                                                                                                            

         Boghean Gheorghe-Dorel 

                                                            Contrasemnează, 

                                                           Secretar general al comunei, 

 

                                                             MOISUC Oltea-Rodica 


