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PROCES - VERBAL

încheiat astăzi 12 august 2019, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului Local

al orașului Milişăuţi

fost convocată prin Dispoziţia primarului cu nr.

205/6.08.2019, adusă
la cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei
pe internet, iar convocarea
consilierilor s-a prin invitaţii scrise, sub luare de semnătură.
Şedinţa

şi

Cvorumul de şedinţă:
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru constată că sunt efectiv prezenți în sala

în

şedinţă toţi

cei 14 consilieri locali aflaţi
funcţie.
La şedinţă mai participă dl primar Mircea Laurus, dl Leviţehi Ioan - delegat
Satului Lunca, di. Dan Marius-Florian în calitate de consilier juridic, alți locuitori ai

de

al

oraşului Milişăuți.
Proiectul ordinii

de

zi:

Dl Viţega Mihai, preşedinte de şedinţă, anunță deschiderea lucrărilor şi supune
spre aprobare proiectului ordinii de

zi:

1.

Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului local din 3.07.2019

şi 9.07.2019.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local

al

domnului LEVIŢCHI IOAN
Iniţiator: primar Mircea Laurus.
3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Milișăuți
Iniţiator: consilier local Hreniuc Ion.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
data de 30
iunie 2019
Iniţiator: primar Mircea Laurus.
5. Adresa
3/747/A/2019 din 9.07.2019 a Tribunalului Suceava.
6. Comunicare dosar nr. 2172/86/2019 Tribunalul Suceava
7. Adresa nr. 13593/10/15 din 15.07.2019 a Instituţiei Prefectului — Judeţul
Suceava.
8. Citaţie dosar nr. 2042/86/2019 Tribunalul Suceava

la

nr.

nr.

2023/15.07.2019 a Şcolii Gimnaziale Milișăuți.
10. Adresa nr. 2047/17.07.2019 a Şcolii Gimnaziale Milişăuţi.
11. Adresa
2048/17.07.2019 a Şcolii Gimnaziale Milișăuți.
12. Referat nr. 7037/30.07.2019 al Serviciului impozite şi taxe locale.
13. Cerere
5567/8.07.2019 — Semeniuc Petru Radu.
14. Cerere nr. 5861/22.07.2019 — Dascaliuc Anca,
15. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor
handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2019 — insp. Pîslariu
Luminiţa Coca.
9. Adresa

nr.

nr.

cu

Se fac propuneri de completare a ordinii de zi:

consilier local Deleanu loan Dan solicită să se discute modificarea HCL nr. 8/2018
cu privire ia modul de împuternicire a juristului să reprezinte Consiliul local.
- di primar Mircea Laurus propune completarea ordinii de zi cu o informare privind
activitatea de salubrizare.
- dl

Dl secretar Semeniuc Viorel întreabă reprezentanții comisiilor de specialitate
dacă au fost redactate rapoartele de avizare pentru proiectele de hotărâre înscrise pe
ordinea de zi, în caz contrar acestea nu pot fi dezbătute. Se confirmă din partea
comisiilor de specialitate că au fost întocmite toate rapoartele de avizare necesare.

zi,

DI preşedinte de şedinţă Viţega Mihai supune la vot ordinea de
inclusiv cele
două puncte suplimentare, aceasta fiind aprobată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere
(Daniliuc Mircia). D! consilier Daniliuc Mircia își exprimă nemulțumirea asupra
faptului cererile și petițiile nu sunt înscrise la începutul ordinii de zi, ci se începe
cu proiectele de hotărâre.
Nu se anunţă din partea consilierilor locali posibile cazuri de conflicte de
interese în legătură cu proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi.
că

Dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1.

verbale

DI secretar Semeniuc Viorel Dumitru supune spre

ale şedinţelor

precedente:

procesul verbal al şedinţei Consiliului

din

aprobare procesele

3.07.2019, se aprobă cu 11 voturi
pentru şi 3 abţineri (Deleanu Ion Dan, Daniliuc Mircia, Pascaru Loan Virgil).
- procesul verbal
şedinţei Consiliului local din 9.07.2019, se aprobă cu 13 voturi
pentru şi | abţinere (Pascaru loan Virgil).
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru mai face precizarea că în conformitate cu
noul cod administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, art. 138 alin. (13), începând cu
-

local

al
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această şedinţă, în procesul-verbal de şedinţă se va reda sinteza dezbaterilor din cadrul
şedinţei, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local
parte.
Dacă domnii consilieri doresc să se consemneze
procesul verbal o anumită idee sau
afirmaţie care
pare foarte importantă, să solicite în mod expres acest lucru.
li

în

în

se

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al

domnului LEVIȚCHI IOAN

Nu sunt discuţii la acest punct, se trece la vot, hotărârea de validare se aprobă
cu 13 voturi pentru şi | abţinere (Daniliuc Mircia).
DI consilier Ţical Nicolae întreabă ce se întâmplă
funcţia de delegat sătesc
aj satului Lunca, pe care dl Leviţchi Ioan a îndeplinit-o până în prezent. DI secretar
Semeniuc Viorel arată că din acest moment domnul Leviţchi loan este consilier local
iar calitatea
delegat sătesc încetează de drept.
Are loc ceremonia de depunere a jurământului de către dl consilier Leviţchi

cu

de

Ioan.

Odată cu validarea mandatului pentru dl consilier Leviţchi loan, se reîntregește
numărul de 15 consilieri în funcţie, egal cu numărul de consilieri locali prevăzut de
lege.

Întrucât în sala de ședință este prezent preotul Lupăștean Barfă Bogdan, di
acordă cuvântul, dacă doreşte să se adreseze
preşedinte de şedinţă Vițega Mihai
consiliului local. Părintele Lupăștean Barfă Bogdan arată că a venit la şedinţă pentru
care Parohia Ortodoxă Milișăuți ar putea beneficia de
a se interesa despre modul
un sprijin financiar din partea consiliului local pentru unele lucrări de investiţii.
Se
de către dl contabil-şet Dragan
către d! primar Mircea Laurus
răspunde
Florentin că pentru a beneficia de finanțare este necesar să se depună un dosar,
conform regulamentului aprobat prin hotărâre de consiliu.

îi

în

de

2,

şi

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului oraşului Milişăuţi

DI consilier Hreniuc Ioan, inițiatorul proiectului, propune pentru funcţia de
dl consilier Cazac Vasile, din partea grupului PMP.
viceprimar
DI consilier Popescu Mircea, din partea grupului PNL, propune pentru funcţia
de viceprimar pe
consilier Cazac Adrian,
Din partea grupului PSD nu se face nicio propunere.
Se dispun de către dl preşedinte de şedinţă Viţega Mihai măsurile organizatorice
necesare pentru exercitarea votului secret.

pe

dl
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După desfășurarea votului secret, Comisia de validare a mandatelor de consilier
numără voturile exprimate şi anunță rezultatul votării:
- 9 voturi pentru dl Cazac Vasile
- 5 voturi pentru dl Cazac Adrian
- 1 vot nul.
DI secretar Semeniuc Viorel Dumitru anunță că numărul de voturi pentru
candidatul Cazac Vasile întruneşte majoritatea absolută prevăzută de lege pentru
alegerea viceprimarului şi solicită a se supune la vot adoptarea hotărârii de constațare
a alegerii viceprimarului.
Hotărârea privind alegerea viceprimarului orașului Milișăuți este aprobată cu
12 voturi pentru și 3 abţineri (Pascaru Ioan Virgil, Cazac Adrian, Ţical Nicolae).

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data

de 30 iunie 2019.
DI contabil şef Dragan Florentin prezintă detalii cu privire la modul de utilizare
întrebările punctuale ale
a fondurilor publice în trimestrul al doilea şi răspunde
consilierilor locali, oferind explicaţiile necesare.
Legat de unele întârzieri ale lucrărilor de investiţii de
unităţile de învățământ,
timpul până
începerea cursurilor fiind scurt, la sugestia consilierilor locali, dl primar
Laurus Mircea arată că va organiza o şedinţă comună de lucru,
care să participe şi

la

la

la

la

conducerea şcolii.
DI consilier local Pascaru Ioan Virgil îl întreabă pe dl contabil

şef Dragan

Florentin câți bani s-au cheltuit pe proiecte; dl contabil şef Dragan Florentin nu are
această informație, o va comunica la următoarea şedinţă a consiliului loca].
După încheierea discuţiilor dl președinte de ședință Viţega Mihai supune
vot

la

proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă
(Daniliuc Mircia, Ţica! Nicolae) şi 4 abţineri (Hreniuc loan, Cazac Adrian, Pascaru
loan Virgil, Popescu Mircea). DI consilier Deleanu loan Dan nu participă la vot,
lipsind temporar din sala de şedinţă.
DI

pe

primar Mircea Laurus solicită ca înainte de a se dezbate următoarele puncte

zi, să se permită domnului Mureșan Silviu, reprezentant Telekom, să se
consiliului local cu privire la modernizarea iluminatului public.

ordinea de

adreseze

Propunerea fiind acceptată, d! Mureșan Silviu prezintă oferta societăţii Telekom

SA de modernizare a iluminatului public.
Di consilier Deleanu Ioan Dan solicită cuvântul
arată că grupul PNL —PMP
este cel care a propus realizarea unei asemenea investiţii, dar nu s-a realizat nimic.

şi
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o
DI consilier Daniliuc Mircea este de părere că trebuie analizate şi oferte ale

să

altor firme, după care
se aleagă cea mai bună ofertă.
același sens, discuţiile asupra subiectului
Majoritatea consilierilor se exprimă
se încheie fără a lua decizie privind oferta firmei Telekom SA.

în

se

Dl președinte de ședință Viţega Mihai, constatând că în sală este prezentă
numita Semeniuc Brîndușa, mama numitului Semeniuc Petru Radu, propune să fie
luată în discuţie cererea acestuia înscrisă la punctul nr. 13 al ordinii de

zi:

13. Cerere nr. 5567/8.07.2019 — Semeniuc Petru Radu
Doamna Semeniuc Brinduşșa se arată nemulțumită de faptul că nu deține în
întregime terenul
care are dreptul, iar numitului Mariuţac Dumitru primăria i-a făcut
titlu de proprietate pentru un teren învecinat, în acest fel nu mai are acces la

la

proprietatea sa.
DI consilier Pascaru loan Virgil cere fie puse la dispoziţia consilierilor, până
la ședința următoare, actele pe baza cărora s-a făcut titlul de proprietate pe numele lui
să

Mariuţac Dumitru.
DI consilier Daniliuc Mircea adresează o interpelare domnului primar Laurus
Mircea, solicitând să i se comunice când se va rezolva situaţia cu terenul ce se cuvine
bunicii sale, când va primi acel teren?
DI primar Laurus Mircea răspunde că nu este de datoria sa să caute terenul
bunicii domnului Daniliuc Mircea, să plătească un inginer specialist care să-l
identifice.
.
DI consilier Pislariu Mircea propune ca această cerere a domnului Semeniuc
Petru Radu să
transmisă spre soluționare comisiei locale de fond funciar.
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru constată că cererea depusă de dl
Semeniuc Petru Radu are ca obiect concesionarea unui teren, problemă de competența
consiliului local, în timp ce doamna Semeniuc Brînduşa şi-a exprimat unele
nemulțumiri privind modul de aplicare al legii fondului funciar, problemă care nu mai
este de competența consiliului local
de cea a comisiei locale de fond funciar,
consiliul local având însă dreptul de informare
privire la actele ce au stat la baza
emiterii unui titlu de proprietate.
DI președinte de şedinţă Viţega Mihai consideră că se impune amânarea
dezbaterilor pentru o altă şedinţă
propune a se discuta cererea doamnei Dascaliuc
Anca, înscrisă pe ordinea de zi la punctul 14, întrucât și dumneaei se află în sală de
şedinţă.

fie

ci

cu

și

Pagina

5

14. Cerere nr. 5861/22.07.2019

Doamna Dascaliuc

Anca

—

Dascaliuc Anca.

solicită să cumpere

2 ari din domeniul primăriei, teren

pe care bunicul ei a construit un saivan, în prezent degradat, dânşii dorind să-l
reconstruiască.

Întrucât în sala de şedinţă se manifestă o dezordine generalizată, se poartă
discuţii între consilieri, pe un ton ridicat, iar chemările la ordine ale preşedintelui de
ședință Viţega Mihai rămân fără efect, acesta anunță suspendarea şedinţei şi părăseşte
prezidiul.
După o pauză de circa 30 minute şedinţa este reluată. În sala de şedinţă se
regăsesc 14 consilieri locali, absent di consilier Țical Gheorghe care a anunțat o
problemă urgentă la serviciu. De asemenea lipseşte şi d! primar Mircea Laurus.

reiau

discuţiile legate de cererea doamnei Dascaliuc Anca, care arată că ar fi
de acord şi cu varianta concesionării terenului respectiv.
Se supune la vot și cu unanimitate de voturi se aprobă, de principiu,
concesionarea terenului în vederea construirii.
Se

Dl președinte de şedinţă anunţă revenirea

la ordinea de zi aprobată iniţial:

5. Adresa nr. 3/747/AJ/2019 din 9.07.2019 a

Tribunalului Suceava.

DI secretar Semeniuc Viorel Dumitru prezintă consiliului conţinutul acestei
adrese de informare, în care se precizează că Tribunalul va trece la desemnarea
preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie, pentru organizarea
desfăşurarea
referendumului local, după obținerea avizului de legalitate a HCL nr, 33/2019, atacată
în contencios administrativ.

şi

6. Comunicare dosar nr. 2172/86/2019 Tribunalul Suceava
Se comunică consiliului local deschiderea acţiunii având ca obiect anularea

HCL nr. 33/2019 pentru organizare referendum local, cerere de anulare înregistrată la
secţia de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului Judeţului Suceava.
Consiliul local decide în unanimitate ca poziţia procesuală a consiliului local să fie
în sensul respingerii acțiunii prefectului, şi împuterniceşte pe dl consilier juridic Dan
Marius Florian să reprezinte Consiliul local
faţa instanţei de judecată.

în
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7. Adresa

nr.

13593/10/15 din 15.07.2019 a Instituţiei Prefectului

—

Judeţul

Suceava.
33/2019
Prin această adresă, se comunică consiliului local faptul că HCL
pentru organizare referendum local, a fost atacată în contencios administrativ de către
Instituţia Prefectului Judeţului Suceava.

nr.

8. Citaţie dosar nr. 2042/86/2019 Tribunalul Suceava.
Di consilier juridic Dan Marius-Florian, aduce la cunoștință Consiliului Local
faptul că di Popescu Vichentie a atacat în contencios administrativ HCL nr. 31/2019
ce avea ca obiect încetarea de drept a calităţii sale de consilier local, pe rolul
instanţelor existând înregistrate două dosare (2042 şi 2041) având ca obiect
suspendarea şi respectiv anularea HCL menţionat şi de asemenea solicită consiliului
adoptarea unei poziţii procesuale.
Consiliul local decide ca poziţia consiliului local să fie în sensul respingerii
acțiunilor, şi împuterniceşte pe dl consilier juridic Dan Marius Florian pentru
reprezentare și apărare în fața instanței de judecată, cu o majoritate de 12 voturi pentru
şi 2 abţineri (Avram Constantin, Popescu Petru).
9. Adresa nr. 2023/15.07.2019 a Școlii Gimnaziale Milișăuți.

Se aduce la cunoştinţa consiliului local.
10. Adresa nr. 2047/17.07.2019 a Şcolii Gimnaziale Milişăuţi.
Se aduce
cunoştinţa consiliului local.

la

11. Adresa nr. 2048/17.07.2019 a Şcolii Gimnaziale Milișăuți.
Prin această adresă se solicită desemnarea consilierilor locali care să facă parte din
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Milișăuți. Cu majoritate de 13 voturi

pentru şi o abţinere (Pascaru Ioan Virgil), se hotărăște păstrarea aceloraşi reprezentanți
ai consiliului local aflați

în funcţie.

al

12. Referat nr. 7037/30.07.2019
Serviciului impozite şi taxe locale.
Întrucât din referat rezultă că nu se poate acorda legal scutirea solicitată, dar
având în vedere situaţia de risc în care se află solicitanta, consiliul local propune
redirecționarea cererii către primarul orașului Milișăuți, pentru acordarea unui ajutor
de urgenţă.
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15. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie 2019 — iunie 2019 — insp.

Pislariu Luminiţa Coca.
Consiliul local

ia act de raportul de activitate.

16. Propunerea dlui consilier local Deleanu Ioan Dan de modificare a HCL
nr. 8/2018 cu privire la modul de împuternicire a juristului să reprezinte

Consiliul local.
Se propune de către dl consilier Deleanu Ion Dan promovarea unui proiect de
HCL pentru modificarea art.
alin.(2) al HCL nr. 8/2018 în sensul de a se evita pe
viitor ca dl consilier juridic să fie în imposibilitatea de a formula şi trimite din partea

2

în

consiliului local întâmpinări sau de a primi împuternicirea de reprezentare
instanță,
în situația în care președintele de ședință este indisponibil, precum și actualizarea fișei
postului prin conformarea la HCL.
17. Referat de necesitate întocmit de arhitect-şef Balan Oana Gabriela în
legătură cu serviciile de salubritate.
După prezentarea sumară a referatului, dl consilier Daniliuc Mircia solicită
consemnarea în procesul verbal de ședință a declaraţiei sale conform căreia, dacă
operatorul serviciului de salubrizare refuză să mai colecteze gunoiul, atunci
noi ar
trebui să refuzăm să mai plătim aceste servicii.
Propunerile din referatul compartimentului de specialitate sunt supuse Ia vot
aprobate de principiu cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri (Pascaru Joan Virgil și Țical

şi

-

şi

Nicolae).
DI preşedinte de ședință Viţega Mihai propune să se acorde cuvântul dlui
Cîrmaci Petru, prezent
sala de şedinţă.
Dl Cîrmaci Petru doreşte ridice câteva probleme de interes cetăţenesc:
- canalul din zona microcentralei electrice este un adevărat focar de infecţie, trebuie
urgent igienizat!
- şanţurile de pe marginea drumurilor trebuie curățate;
- trebuie asigurate condiţii pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
- consiliul local să urmărească în primul rând interesul cetăţenilor, lăsând la o parte
politica de partid,

în

să

Prezent în sala de ședință, domnul Laurus Dumitru adresează solicitarea
instalate de urgenţă tomberoane pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
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să fie

zi

Nemaifiind alte intervenții, constatând ordinea de
epuizată, dl preşedinte de
şedinţă Viţega Mihai declară închisă ședința consiliului local.

Secretar,

Preşedinte de şedinţă,
Viţega Mihai

Semeniuc
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Vioșel

Dumitru

