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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, 21.04.2021, 

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Frătăuţii Noi 

 

 Prin Dispozitia primarului comunei, Olari George nr. 61 din 15.04.2021, a fost convocat 

Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi in sedinta ordinara pentru data de 21.04.2021, 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, consilierul primarului- domnul Lavric Ion-Cristinel, din partea presei participa domnul 

Costache Manuel iar din partea societații civile doamna Moisiuc Vera. 

 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. 

 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra-Ecaterina, 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 31.03.2021; 

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

   2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local pe anul 2021 ; 

Iniţiator-Primar-Olari George;   

   3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  regulamentului pentru achiziția 

de bunuri imobile în domeniul public sau privat al UAT Frătăuții Noi, jud. 

Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George;    

   4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 

6 din 25.01.2018 (privind stabilirea  salariilor de bază pentru functionarii 

publici și personalul contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi și a 

indemnizației consilierilor); Iniţiator-Primar- Olari George;   

  5.   Probleme curente 

 

 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei. 

 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă  - 0 , s-au abţinut  - 1- 

doamna consilier Bucevschi Alexandra motivand decizia de a se abtine prin faptul ca nu s-a 

dezbatut public bugetul si nu au fost primite convocarea si materialele de sedinta in termenul 

prevazut de lege, astfel incat a fost aprobata ordinea  de zi în forma prezentată.  
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 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. 

  

  

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 31.03.2021; 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 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 incepe cu al doilea   punct al ordinii de zi : 

 

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului local pe 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, precizand ca 

proiectul a fost pus pus la dispozitia cetatenilor pe internet, iar dezbatere publica nu s-a facut 

pentru ca este pandemie si nu ar fi corect sa faci o adunare publica pentru a dezbate bugetul. Dupa 

cele prezentate, domnul primar prezinta pe scurt principalele cifre care au stat la baza proiectarii 

bugetului, evidențiaza propunerile facute de domnii consilierii Streanga Gheorghe (referitoare la 

utilizarea excedentului anului trecut la modernizarea de drumuri locale) si Olinici Virgil 

(referitoare la achizitionarea a doua imobile- din care ar dori sa se poata achizitiona macar unul din 

ele) apoi invita pe domnul contabil Mircea Guta sa prezinte in amanunt proiectul de buget. 

 Domnul contabil se adreseaza consilierilor aratand ca, la baza proiectului de buget stau 

adresele primite de la finantele publice si de la Consiliul Judetean, apoi prezinta sumele si 

destinatia lor din anexele la proiect, impreuna cu veniturile si cheltuielile estimate pentru diverse 

investitii in derulare sau viitoare.   

 Domnul primar profita de expunerea pe larg a sumelor prinse in buget pentru investitiile in 

derulare si multumeste domnului consilier Streanga Gheorghe pentru excedentul pe care l-a lasat la 

bugetul comunei. Mai anunta suma prinsa pentru bursele de merit ale elevilor si arata ca doreste sa 

initieze un proiect de construire a unei Sali de sport dar nu gaseste pe nimeni sa se ocupe de sport. 
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Au fost baietii de la Fratautiul civic cu doua luni in urma si le-a fost propus sa se ocupe de 

promovarea sportului in localitate dar au spus ca nu au timp, desi li s-a pus la dispozitie teren de 

sport si vestiare cu tot ce presupune asta. 

 Domnul primar raspunde doamnei Moisiuc Vera, ca urmare a unei interpelari a ei - de a fi 

remunerata pentru activitatea culturala, ca, nu poate fi vorba despre prea multe activitati culturale 

in contextul pandemiei, mai ales ca si caminul cultural este predat la CNI pentru modernizare. 

Implicarea, ca si la sport, ar trebui sa tina de suflet si nu de buzunar. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba ce suma este prinsa la culte. 

 Domnul contabil solicita sa i se permita sa finalizeze prezentarea proiectului de buget apoi va 

detalia si continua cu prezentarea fondului de salarii pentru salariati si asistentii personali, 

precizand ca s-au primit sume mai mari decat anul trecut pentru asistentii personali. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba cat acopera, din sumele primite,  necesarul 

pentru salariile asistentilor personali. 

 Domnul contabil precizeaza atat  suma primita cat si diferenta de acoperit din bugetul local, 

apoi continua cu prezentarea sumelor prinse in proiectul de buget. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca suma prinsa pentru culte este mica 

fata de cererile facute de preoti. 

 Domnul primar raspunde ca s-a prins aceeasi suma ca si anul trecut. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arat ca este mai bine sa se prinda de la inceput 

mai multi bani. 

 Domnul primar raspunde ca reprezentantii cultelor vor trebui sa faca multe documente 

justificative si cand vor veni cu ele se va modifica suma. 

 Domnul contabil arata ca el nu doreste sa bata pe la usi pentru justificari cand va veni 

controlul Curtii de conturi. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara raspunde ca de la parohia Costisa s-au dat 

justificari. 

 Domnul primar arata ca abia acum s-au primit o parte de justificari de la Costisa. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara raspunde ca, din informatiile ei, s-au facut 

justificarile pentru parohia Costisa. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca daca se prind multi bani pentru culte si nu se aduc 

justificari, raman banii nefolositi. 

 Domnul contabil arata ca are prinsi 400.000 fond de rezerva din care se pot lua daca sunt 

solicitari pentru urgente. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe solicita sa se prinda banii acum, ca sa nu mai fie 

discutii. 

 Domnul primar raspunde ca se va proceda astfel incat sa fie toata lumea multumita. 

 Domnii consilieri Streanga Gheorghe si Pascariu Doina-Lacrimioara solicita sa se prinda 

100.000 lei la culte acum. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata si el ca se vor aduce justificari, deci sa se prinda mai 

multi bani. 

 Domnul Costache Manuel solicita cuvantul si arata ca evenimente culturale se mai fac 

(discutia despre solicitarea doamnei Moisiuc Vera), iar terenul de sport este praf, nu ai unde sa 

practici un sport, iar fotbal benevol in secolul 21.... Trebuie platit echipamentul, deplasarile, arbitri 

si sportivii. Trebuie facuta o echipa de copii in primul rand, ca sa ai mai tarziu si tineri care 

practica forbalul. 

 Domnul primar precizeaza ca raspunsul pentru doamna Moisiuc Vera se referea la implicarea 

cu sufletul iar referitor la problema cu fotbalul solicita sa se faca echipa de fotbal si se vor da bani. 

La ora actuala nu este nici o echipa de fotbal in comuna. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca mereu au fost discutii cand a fost vorba sa se dea 

bani pentru fotbal desi au fost oameni pentru fotbal in comuna. 
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 Domnul primar raspude ca stie acest lucru. Chiar dansul a facut parte din echipa de fotbal in 

trecut. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca a fost echipa care a ajuns in divizia C si s-a batut joc 

de ea. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca la fel se va ajunge si cu Arcanul. 

 Domnul primar raspunde ca nu se va repeta situatia. 

 Domnul contabil arata ca lista de investitii a fost completata pe baza unor documente. Daca 

si pentru aceste doleanțe erau documente, ele se prindeau in lista de investitii.Trebuiau referate de 

necesitate pentru asta. Cum nu au fost nu trebuia sa se prinda nici banii astia pentru culte. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca se pot face amendamente pentru aceste 

sume. 

 Domnul contabil arata ca de cand lucreaza la buget (inclusiv din timpul lui personal) trebuia 

sa primeasca aceste amendamente. Au trecut 4 luni de la inceputul anului. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca daca nu a fost ... 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba daca este obligat sa voteze bugetul in forma actuala. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca trebuie votate acum modificarile. 

Este serviciul domnului contabil de asa natura incat sa faca asta. 

 Domnul contabil raspunde doamnei consilier ca, daca mai apar doleante pe parcurs, vor 

aparea in bugete rectificate. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca propune sa se modifice acum. 

 Domnul contabil raspunde ca a notat si se va modifica. Mai anunta ca mai are de lucrat la 

buget. Vor aparea miscari intre trimestre, fapt care nu va influnta prevederile anuale, pentru ca 

trebuie aprobat de finante si de pus pe serverul lor. Apoi solicita sa se supuna la vot proiectul. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra solicita cuvantul si arata ca domnii si doamnele 

consilieri nu au primit bugetul al timp pentru a veni cu amendamente. Au fost solicitari inca de la 

sedinta din martie. Puteau sa fie chemati si consilierii cad se facea bugetul pentru a veni cu 

propuneri. 

 Domnul primar raspunde ca nu a oprit pe nimeni sa vina. Apoi arata ca bugetul se face ca 

urmare a unor sume primite si daca cineva crede ca s-au primit acele hartii pe data de 8 marie, 

cand a fost aprobat bugetul țării si ele eu fost tinute la sertar, se inseala. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca au fost comune care l-au aprobat mai 

repede. 

 Doamnul primar raspunde ca azi sunt sedinte si la Bilca si Musenita pentru aprobarea 

bugetelor. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca acele bugete au fost prezentate mai repede 

consilierilor. Apoi intreaba cand se vor implementa proiectele prinse in buget. 

 Domnul primar raspunde ca inca din vara se vor proiecta modernizari de drumuri, parcuri si 

se vor prezenta consiliului pentru aprobare. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca trebuia sa fie prezentat proiectul de buget 

mai repede, pentru a putea face propuneri consilierii. 

 Domnul primar arata ca propuneri se pot face dar trebuie sa fie sursa de finantare si proiecte 

de hotarare. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca, mai nou, dezbaterile publice se pot face si 

online. 

 Domnul primar raspunde ca a discutat cu alti consilieri de la care a primit propuneri dar 

doamna consilier este singura care nu a venit cu propuneri. 

 Doamna consilier Pascariu Doina–Lacrimioara solicita lamuriri despre suma prinsa cu 

tichete de cresa si de gradinita. 

 Domnul contabil raspunde ca sunt bani primiti din TVA pentru un tichet de 50 de lei la copiii 

de gradinita si sunt bani primiti cu destinatie fixa.  
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 Domnul consilier Galan Constantin intreaba daca sumele prevazute pentru persoanele cu 

handicap ajung pentru tot anul. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba despre banii prinsi pentru mutarea centralei 

primariei. Daca se face retea de gaze inteligenta nu crede ca mai este oportun sa se prinda bani 

pentru mutarea centralei termice. 

 Domnul primar explica faptul ca este o problema cu magazia de lemne si vin cei de la ISU si 

te intreaba cum tii lemnele intr-o cladire care pica. Va fi o constructie frumoasa pentru lemne si va 

fi o incapere pentru centrala. Daca se prinde proiectul cu gazul metan se vor face garaje acolo. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe arata ca garaje sunt deja si ar trebui sa se amane 

investitia pana se vede daca nu se rezolva cu gazul. 

 Domnul primar arat ca este o opinie rationala. 

 Domnul consilier Olinici Virgil intreaba daca stam asa daca gazul vine peste 10  ani. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe raspunde ca nu vor fi 10 ani pentru ca proiectul este 

prins in buget. 

 Domnul consilier Olinici Virgil intreaba ce faci pana se implementeaza proiectul. 

 Domnul primar arata ca este o previziune nu un fapt cert. 

 Domnul consilier Burciu Valentin intreaba cand a fost facuta antecalculatia pentru 

materialele de constructii cu care se va modrniza scoala Costisa, deoarece preturile la materiale de 

constructii au crescut mult. 

 Domnul primar arata ca proiectantul a facut un calcul si s-au facut modificari cu doua luni in 

urma, aprobate de consilul local. 

 Domnul consilier Burciu Valentin arata ca de atunci au mai crescut preturile. 

 Domnul primar raspunde ca se vor face corectiile de rigoare, cand va fi cazul. 

 Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei Moisiuc Vera, in urma solicitarii acesteia. 

 Doamna Moisiuc Vera specifica ca nu doreste postul de director de camin cultural apoi 

prezinta activitatea pe care a dus-o de-a lungul carierei pentru promovarea culturii in localitate,  cu 

accente pe activitatile cu Arcanul ( care nu ar fi acum daca nu se implica ea), filmari cu „ tezaurul 

viu” al comunei si alte filmari care s-au facut cu ocazia pastelui sau a altor sarbatori. Mai arata ca 

s-a implicat si in descoperirea valorilor culturale materiale (34 de pieptare se gasesc in sat, camasi  

si explica ca asta este activitatea pe care o desfasoara apoi roaga, daca se gaseste un „bănuț cat de 

mic” in vederea sustinerii acestei activitati, bani care vor fi folositi pentru deplasari, cateodata un 

mic protocol, mici atentii care trebuie uneori.  Roaga pe domnii consilieri sa analizeze poate exista 

posibilitatea sustinerii culturii la nivelul comunei noastre. Apoi solicita pe domnilor consilieri sa se 

informeze despre oamenii de seama ai comunei si sa se mai gandeasca la denumirea care se va da 

caminului cultural al comunei. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca vrea sa se creeze un post de referent cultural. 

 Domnul primar arata ca se va discuta cadrul legal si daca aproba consiliul legal si se poate 

face proiect de hotarare cu modificare organigrama se va vedea. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan solicita cuvantul si intreaba unde se vor utiliza banii prinsi in 

buget pentru protectia mediului. 

 Domnul contabil raspunde ca s-au prins bani pentru echipamentele pompierilor voluntari si 

se vor face asigurari de viata pentru asta. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca se pastreaza investitiile prinse in proiectul de 

buget publicat pe internet, respectiv caminul, parcare dispensar. 

 Domnul primar raspunde ca, dupa ce va face caminul, se vor face proiecte de hotarari ce vor 

trebui aprobate de domnii consilieri, dar nu se poate face parcarea dispensarului inainte de a se 

finaliza reabilitarea dispensarului. Parcarea dispensarului va avea si un spatiu de joaca pentru 

copii. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba unde va fi facuta parcarea. 

 Domnul primar raspunde ca va fi facuta in fata dispensarului. 
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 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca exista parcare in spate si acolo nu este 

necesar un spatiu de joaca pentru copii. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca va fi facuta o parcare in fata dispensarului. 

 Domnul primar raspunde ca va fi  facuta o parcare in fata dispensarului, care va avea pe o 

parte 5 locuri de parcare si pe cealalta parte un loc de joaca pentru copii. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba care este rostul acestei parcari, daca este deja 

parcare in spate. 

 Domnul primar  raspunde ca oamenii cand vin la dispensar parcheaza in fata, pentru ca nu 

sunt obisnuiti sa parcheze in spate. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca este loc de parcare si peste drum, si se poate opri 

masina ca in fata  primariei sau a caminului, fara a fi nevoie de o parcare suplimentara. 

 Domnul primar raspunde ca vor fi locuri deparcare pentru persoanele cu handicap. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba daca se va face parcare si in fata 

postului de politie. 

 Domnul primar raspunde ca, in viziunea lui, vor fi alei in tot centrul comunei, la colț va fi o 

sala de sport, un sens giratoriu. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba daca sala de „La colț” se va face pe locul 

casei de acolo. 

 Domnul primar raspunde afirmativ, aratand ca a preluat ideea de la domnul consilier Olinici 

Virgil. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca, a facut propunerea – in sedinta trecuta, de a 

se face un teren de sport la scoala Sasca. 

 Domnul primar raspunde ca se referea la faptul ca a vorbit cu ceilalti consilieri fata in fata. 

Cu unul din acestia a vorbit chiar ieri. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca propunerea a fost facuta in cadrul sedintei, 

iar ea nu se poate deplasa in fiecare zi la primarie.    

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba ce se mai aude cu proiectul cu drumurile 

calamitate, caci se poate folosi excedentul de pe anul 2020, cum a aratat domnul consilier Streanga 

Gheorghe. 

 Domnul primar raspunde ca se asteapta sa se aprobe proiectul ca sa se poata face racordurile 

din fonduri locale. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca trebuie sa se actioneze mai repede. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba ce-i cu amenda care a primit-o 

primaria pentru balastrul luat din albia raului. 

 Domnul primar raspunde ca era obtinut avizul de la SGA dar n-a stiut ca trebuie aviz si de la 

mediu.  

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca a gresit cine a facut sesizarea pentru ca balastrul 

nu se ducea in Ucraina ci se folosea pentru drumurile din sat. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca ar trebui sa se renoveze terenul de sport de la scoala 

centru, daca tot s-a aratat ca nu este o baza sportiva. 

 Domnul primar raspunde ca se are deja in vedere acest lucru. 

 Domnul consilier Burciu Valentin solicita sa se schimbe intai fața comunei si dupa aceea 

poarta de intrare a ei. 

 Domnul primar raspunde ca este o viziune a lui. Nu tot ce le spune consilierilor trebuie facut 

maine. Apoi arata ca a fost la Suceava la Directia de drumuri si poduri si a primit asigurari ca in 

lunile mai-iunie se va repara drumul spre Capreni. Momentan acolo se lucreaza la refacerea 

podetelor. 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba despre o suma din anexa la proiectul de buget. 

 Domnul primar raspunde ca este vorba despre cofinantarea investitiei. Chiar daca proiectul 

nu este aprobat, trebuie prinsi in buget bani pentru el, bani care nu se pierd. 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba de ce s-a respins proiectul cu iluminatul. 



7 

 

 Domnul primar arata ca a fost depusa contestatie. 

 Domnul contabil explica despre aceasta suma, a carei valoare a fost aleasa pentru a creste 

probabilitatea de a fi acceptata finantarea proiectului.  

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca la toate proiectele care au mai fost 

accesate de comuna se stia  inainte suma cu care trebuie sa contribuie primaria, aici de ce nu a fost 

asa? 

„Domnul primar raspune ca suma a fost bine aleasa dar proiectantul nu a luat in calcul ca sunt 

stalpi care nu au corp de iluminat si a facut documentatia pentru toti stalpii, dar s-au sesizat cei de 

la Bucuresti. S-a explicat in contestatie ca acei stalpi vor fi modernizati din fonduri locale. 

 Domnul contabil solicita cuvantul si arata ca pentru a nu se pierde bani in astfel de cazuri, 

contractele cu proiectantii se fac „la succes”, adica se prevede din start ca toate serviciile vor fi 

platite in momentul in care se va semna contractul de finantare. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara arata ca proiectantul nu are de unde sa stie 

care stalpi au lampa de iluminat si care nu. Cineva trebuie sa îi fi furnizat aceste informatii. 

 Domnul primar raspunde ca banuieste ca a fost o scapare a unui om, nu stie cine. Dar pentru 

diferenta de stalpi fara lampa se va veni cu un proiect nou in fata consiliului local. 

 Domnul consiler Lupoaie Ioan intreaba cum se vor utiliza banii prinsi pentru protectia la 

inundatii, apoi arata o zona unde este pericol de inundatii. 

 Domnul primar raspunde ca se vor face decolmatari si intariri de mal, apoi, profitand de 

intrebarea domnului consilier Luchian Vasile (referitoare la proiectul cu indiguirile) arata prin ce 

zone vor trece digurile. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan arata ca trebuie sa se face ceva pana se vor face indiguirile 

pentru ca inundatiile pot fi acum. 

 Doamna consilier Pascariu Doina-Lacrimioara intreaba ce este cu sumele pentru biblioteca 

caminului cultural. 

 Domnul primar raspunde ca sunt fondurile pentru plata salariului bibliotecarului. 

 Domnul consilier Olinici Virgil intreaba daca sunt prinse sume pentru repararea acoperisului 

primariei. 

 Domnul primar arata ca urmeaza sa se acceseze un proiect pentru anveloarea cladirii. Se 

asteapta ghidul de finantare pentru a se initia proiectul. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan solicita sa se gaseasca o solutie pentru cultura, pentru ca, fara 

cultura se duce totul in jos. 

 Domnul primar raspunde ca se aloca deja fonduri pentru scoli. 

 Domnul Olinici Virgil solicita sa se instaleze cosuri de gunoi metalice. 

 Domnul primar raspunde ca se va face o achizitie pe SEAP. 

 Domnul consilier Luchian Vasile arata ca nu sunt agreate cosurile metalice. 

 Domnul primar arata ca nu a stiut , dar se va informa si va proceda in consecinta. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca sunt in continuare persoane care scot 

gunoiul cu o seara inainte si este imprastiat de caini. 

 Doamnul primar arata ca avut discutii cu cei de la Rotmac si se vor aduce in anumite zone 

containere mari. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra solicita sa se voteze amendamentul la buget, de a se 

trece din fondul de rezerva inca 60.000 lei si sa se intregeasca la 100.000 suma pentru culte. Cu 15 

voturi pentru si nici o abtinere amendamentul este aprobat de consilieri. 

 

 Preşedintele comisiei   de specialitate,  prezintă avizul comisiei.  

 Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus. 

 Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat pentru -14, împotrivă - 0, s-au abţinut -  1 ( doamna 

consilier Bucevschi Alexandra), proiectul devenind astfel Hotararea nr. 22 
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Se trece  la al treilea  punct al ordinii de zi :   

  

Proiect de hotărâre  privind aprobarea  regulamentului pentru achiziția de bunuri 

imobile în domeniul public sau privat al UAT Frătăuții Noi, jud. 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 

este vorba despre procedura de achizitie, cu existenta unei comisii,  a unui evaluator. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca a avut discutii cu actualul proprietar. 

 Domnul primar raspunde ca s-a purtat o discutie preliminara de principiu. Daca se va aproba, 

va fi infiintata o comisie in acest scop, care va avea in componenta si consilieri locali. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba daca dimensiunile terenului se incadreaza 

pentr a construi o sala de sport. 

 Domnul primar raspunde ca avut discutii cu un specialist si cu primarul localitatii Galanesti 

(care are un proiect similar) si se incadreaza construirea unei sali de sport. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca este legal proiectul. 

 Domnul primar explica faptul ca tot ce aproba consiliul local este trimis la Prefectura pentru 

a fi supus controlului de legalitate. 

  

 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. 23 

 

 

 Se trece  la al patrulea punct al ordinii de zi :  

 

Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 6 din 

25.01.2018 (privind stabilirea  salariilor de bază pentru functionarii publici și 

personalul contractual din Primăria comunei Frătăuții Noi și a indemnizației 

consilierilor); 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 

se propune urcarea nediferentiata a tuturor salariilor de la coeficientul de 1,23 la coeficientul 1,40  

datorita faptului ca salariatii sunt implicati si considera ca merita acest lucru. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba cu cat vor creste mai exact salariile. 

 Domnul primar prezinta cresterea in cifre absolute. 

 Domnul contabil precizeaza ca impactul asupra bugetului ar fi de 70.000 lei pentru intreg 

anul. 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba de ce nu se modifica salariile in functie de meserii si 

de ce face fiecare. 

 Domnul primar intreaba pe cine ar pune mai sus sau mai jos, ca si meserie. 

 Domnul consilier Fador Vasile arata ca ar trebui sa se faca o diferenta intre o persoana care 

face un fel sau un alt fel de munca. 

 Domnul primar solicita sa i se dea un exemplu. 

 Domnul viceprimar Babalen Mihai arata ca toate meseriile sunt importante. 

 Domnul primar arata ca trebuie sa verifice legalitate hotararii de catre prefectura. 
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 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. 24 

 

 

Se trece  la al cincilea punct al ordinii de zi :  

 

Probleme curente.   

  

 Domnul primar Olari George solicita cuvantul si arata ca doreste sa multumeasca domnilor 

consilieri care au venit la evenimentul de la intai aprilie  in apropiere de Fantana Alba. 

 De asemenea doreste sa anunte ca el si colegii din primarie s-au vaccinat si nu au avut nimic 

asa ca recomanda locuitorilor comunei sa mearga la vaccinat ca sa putem reveni cat mai repede la 

o viata normala. 

 In continuare domnul primar multumeste candidatilor care au participat la concursul de 

recrutare, organizat de primaria comunei cu putin timp in urma, precizand numarul de concurenti 

pentru fiecare post, precum si faptul ca, la urbanism, nu s-a inscris nici un concurent. Apoi 

precizeaza ca, din dorinta de a avea cat mai multi angajati cu studii superioare, a transformat 

postul, dar, de la Bucuresti, s-au impus conditii de studii care au facut sa nu se inscrie nici un 

concurent (studii de arhitectura) prin urmare, intr-o sedinta viitoare, se va reveni la studii medii 

pentru acest post. 

 O alta problema este cea a lalelei pestrițe, simbolul comunei noastre. Au fost discutii cu 

fermierii din zona, pentru a nu fi distruse aceste plante ocrotite de lege. Se face apel la locuitorii 

comunei sa o ocroteasca. 

 Domnul primar comunica ca a avut ieri o vizita a celor de la Garda de Mediu si a celor de la 

SGA pentru gunoaiele din lunca. Dupa ce le-a aratat implicarea primariei in activitatea de 

ecologizare a primit ragaz de 2 luni pentru a ecologiza zona. 

 De asemenea arata ca s-a raspuns unei persoane care a facut sesizari  cu privire la deseurile 

din lunca. Cu aceasta ocazie roaga din nou cetatenii comunei sa participe activ la ecologizarea 

comunei in loc sa faca sesizari. 

 O alta problema este cea a reclamatiei facuta de familia B. pentru ca s-a scos prea mult 

balastru din albia Sucevei. S-a obtinut avizul de la SGA dar nu si de la Protectia Mediului. 

Cetatenii cer sa se duca balastru pe drumurile comunei dar nu se mai poate. Ce nu se intelege este 

ca balastrul se duce pe drumurile comunei si amenda se plateste din bugetul comunei, nu de catre 

domnul George Olari. Se face apel sa se conlucreze, pentru ca nu are de pierdut decat comuna. 

 Domnul consilier Fador Vasile intreaba daca nu se poate contesta amenda. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca nu crede ca nu se stia despre avizul de la 

mediu si a fost exploatat balastru care nu a fost dus pe drumurile comunei. Nu din cauza familiei 

B. nu se mai poate duce balastru pe drumurile comunei ci pentru ca primaria nu a obtinut toate 

avizele. 

 Domnul primar raspunde ca a facut apel sa nu se mai procedeze astfel pentru ca sufera 

bugetul comunei. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca a fost exploatat balastru si de altcineva si 

exista filmari in acest sens, care nu au fost trimise. 

 Domnul primar raspunde ca nu detine astfel de informatii si a aruncat pastila cu familia B. 

pentru a vedea daca i se adeveresc banuielile. Apoi o anunta pe doamna consilier Bucevschi 

Alexandra ca nu poate urî ea comuna atat cat o iubeste el si nu va putea face reclamatii cate lucruri 

constructive va face el. 
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 Doamna consilier Bucevschi Alexandra raspunde ca daca iubea satul nu permitea ca oricine 

sa exploateze balastrul. 

 Domnul primar intreaba de ce nu l-a anuntat personal despre aceasta situatie. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra raspunde ca a semnalat pe pagina de facebook a 

primariei acest fapt. 

 Domnul primar intreaba de ce nu l-a sunat personal daca a vazut o ilegalitate. Putea suna 

sotul doamnei, in timp ce numara masinile de balastru care erau duse in comuna. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra raspunde ca sotul ei nu a numarat masini de nici un 

fel. Nu trebuie spuse lucruri care nu sunt adevarate. De ce nu se plateste amenda din banii care s-

au facut cu balastrul. 

 Domnul primar intreaba ce bani s-au facut cu balastrul apoi arata ca stie ca nu îi convine ca 

localitatea sa se dezvolte. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra raspunde îi convine sa se dezvolte localitatea, dar sa 

se exploateze legal balastrul. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel intreaba de ce nu a venit la domnul primar si s-a 

dus la mediu. 

 Domnul consilier Luchian Vasile intreaba daca doamna consilier are date unde s-a dus acest 

balastru. Daca nu are, se asista la o discutie sterila. 

 Domnul consilier Boghean Gheorghe-Dorel intreaba pe doamna consilier de ce nu s-a dus sa 

vada ca s-a dus balastru pe drumuri unde nu s-a dus niciodata ? 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra raspunde ca s-a facut o foarte mare ilegalitate. S-a 

luat mult balastru si este ramasa o gaura acolo. 

 Domnul viceprimar Babalen Mihai arata ca s-a facut deja dig acolo. 

 Domnul primar, dat fiind faptul ca este postul mare, cere iertare consilierilor daca le-a gresit 

cu ceva. 

 Doamna consilier Moisiuc Vera solicita cuvantul si roaga pe cei de fata sa largeasca 

randurile ansamblului Arcanul, apoi roaga sa se identifice oamenii de seama ai comunei, precizand 

ce persoane a identificat deja ea. Apoi ureaza un Paste fericit tuturor. 

 Domnul Costache Manuel multumeste pentru pentru informatiile pe care le-a primit apoi 

pune cateva intrebari concrete domnului contabil, pentru a putea finaliza un articol despre sedinta 

consiliului local. 

 Domnul contabil si domnul primar raspund punctual interpelarilor domnului Costache 

Manuel, referitoare la buget, sala de sport, viitoare parcuri, despre salarizarea asistentilor personali 

precum si despre salarizarea asistentului comunitar. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra intreaba din ce luna incep sa se puna penalizari 

pentru cei care nu au achitat impozitele si taxele locale, avand in vedere ca este pandemie. 

 Domnul primar raspunde ca, daca se va da derogare de sus, se va pune in aplicare. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca sunt persoane nemultumite (cei care 

lucreaza in strainatate ) pentru ca sunt nevoite sa plateasca deseurile si intreaba daca sunt derogari 

de la aceste prevederi. 

 Domnul primar raspunde ca in luna mai, cel mai probabil, se vor aproba taxele si impozitele 

pentru anul urmator. Cat priveste taxele, daca o persoana care spune in ianuarie ca nu locuieste in 

tara, vine cateva luni mai tarziu, ce se intampla? 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca ar trebui sa functioneze spiritul civic. 

 Domnul primar isi exprima rezerve fata de acesta. 

 Doamna consilier Bucevschi Alexandra arata ca domnul consilier care este numit in consiliul  

de administratie al scolii nu s-a prezentat la nici o sedinta. Daca nu poate, sa se propuna o alta 

persoana. 

 Domnul primar arata ca trebuie transmis in scris domnului director al scolii despre asta. 
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 O alta problema pe care o pune doamna consilier Bucevschi Alexandra, este aceea ca 

proiectele de hotarari afisate ar trebui sa fie insotite de referatul de aprobare, pentru a se putea 

intelege despre ce este vorba. 

 Domnul primar arata ca nu a stiut si se va rezolva. 

 Domnul consilier Lupoaie Ioan intreaba daca se vad rezultate la colectarea diferentiata a 

deseurilor si de ce nu se dau saci tuturor. 

 Domnul primar raspunde ca se vad rezultatele iar saci primesc doar cei ce scot sacii plini cu 

deseuri inapoi si nu îi folosesc la altceva. 

 Domnul consilier Streanga Gheorghe intreaba daca este incheiat contractul cu Rotmacul si 

daca este prevazuta, colectarea din poarta in poarta sa fie facuta de Rotmac si nu de lucratorii 

primariei, care pot sa fie folositi in alte scopuri. 

 Domnul primar arata ca urmeaza un control pentru platforma de nitrati. 

 Domnul consilier Burciu Valentin arata ca la platforma de depozitare a deseurilor de 

constructii din Costisa se depoziteaza si altceva: lambriuri din PVC. 

 Domnul primar raspunde ca el instruieste personal oamenii care solicita unde sa arunce 

deseurile din constructii. 

 Domnul consilier Galan Constantin arata exemplul pozitiv al unei doamne, care locuieste in 

apropierea cimitirului, pe care a vazut-o culegand deseuri de pe marginea drumului. 

 Domnul primar raspunde ca ar dori sa vada acelasi gest facut de 5700 de locuitori ai 

comunei. 

 Domnul consilier Olinici Virgil arata ca a vazut ca este exploatat balastru, de catre firma care 

exploateaza in zona si in alte locuri decat cele de obicei. 

 Domnul primar raspunde ca probabil au concesionat o zona mai mare si nu are ce face. 

 Domnul consilier Burciu Valentin arata ca a fost montata oglinda la intrarea in Costisa. 

 Domnul consilier Olinici Virgil intreaba daca se mai inlocuiesc becuri in comuna. 

 Domnul primar raspunde ca se inlocuiesc si roaga pe consilieri sa semnaleze in ce zone 

lipsesc. 

 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,    

                                                                                                                                                            

         Bucevschi Alexandra-Ecaterina 

                                                            Contrasemnează, 

                                                           Secretar general al comunei, 

 

                                                             MOISUC Oltea-Rodica 


