ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL

PRO CE S – VERBAL
încheiat astăzi 4 noiembrie 2013, în cadrul ședinței extraordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 149/30.10.2013, adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, iar convocarea consilierilor s-a făcut
prin invitaţii scrise, înmânate sub luare de semnătură, precum şi prin mijloace electronice.
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru efectuează apelul consilierilor şi constată că
sunt prezenţi la şedinţă 14 din cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie (Hreniuc Vasile absent nemotivat).
Se constată că este întrunit cvorumul legal iar şedinţa, legal constituită, poate fi
deschisă.
Dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru arată că întrucât mandatul de preşedinte de
şedinţă al d-lui Covariuc Mihai a ajuns la termen, se impune a fi ales un nou preşedinte
de şedinţă. Coordonarea alegerii noului preşedinte urmează a fi realizată de decanul de
vârstă, respectiv dl. consilier Avram Aurel.
Decanul de vârstă propune ca următorul preşedinte de şedinţă să fie desemnat, ca
de obicei, următorul în ordine alfabetică, respectiv dl. consilier Hreniuc Viorel.
Cu unanimitate de voturi dl. consilier Hreniuc Viorel este ales în funcţia de preşedinte de
şedinţă.
Dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel preia conducerea lucrărilor şedinţei şi dă
cuvântul d-lui viceprimar Popescu Vichentie pentru a prezenta consiliului proiectul
ordinii de zi, care cuprinde:
1.
Prezentarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a consiliului local al
oraşului Milişăuţi din 18 octombrie 2013
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi;
2.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
3.
Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
Dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel supune la vot proiectul ordinii de zi, care
se aprobă cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel dă cuvântul
d-lui secretar Semeniuc Viorel Dumitru pentru a prezenta procesul verbal al şedinţei
consiliului local al oraşului Milişăuţi din 18 octombrie 2013. După lectura acestuia, dl.
Viţega Mihai solicită să se menţioneze în cadrul procesului verbal modul in care s-a votat
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proiectul de hotărâre referitor la vânzarea unor terenuri. Se operează menţiunea solicitată
apoi, nemaifiind alte observaţii, se trece la vot, procesul verbal fiind aprobat cu
unanimitate de voturi.
La punctul nr. 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local, dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel dă cuvântul d-lui viceprimar
Popescu Vichentie pentru a prezenta proiectul de hotărâre și expunerea de motive. În
continuare se prezintă raportul de specialitate întocmit de dl contabil-şef Drăgan Florentin
precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de
voturi.
La punctul nr. 3 - Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, se prezintă
următoarele materiale:
- d-nii consilieri Viţega Mihai, Covariuc Mihai şi Hreniuc Viorel solicită prezentarea la
următoarea şedinţă a consiliului local un raport din partea comisiei de licitaţie referitor la
terenurile vândute în anul 2013;
- numitul Teleagă Cristi Andrei solicită să cumpere o suprafaţă de 1290 mp teren;
Cererea se aprobă de principiu.
- numitul Lucescu iIie solicită să cumpere o suprafaţă de 1000 mp.
Întrucât nu se cunoaşte situaţia terenului, se decide a se transmite cererea spre verificare
la serviciul de specialitate din cadrul primăriei.
- dl. consilier Sauciuc Adrian solicită amplasarea câte unui tomberon pentru cele două
blocuri din centru deoarece unul singur este insuficient;
- dl. consilier Viţega Mihai sesizează funcţionarea defectuoasă a iluminatului public.
Răspunde dl. viceprimar că deja s-au luat măsuri de remediere a situaţiei.
- dl. consilier Calinciuc Mircea aduce la cunoştinţa consiliului local principalele
probleme dezbătute în cadrul consiliului de administraţie al şcolii, respectiv lipsa
resurselor financiare, un ajutor pentru tăiatul lemenlor de foc, alte probleme.
- dl. consilier Hreniuc Viorel solicită reprezentanţilor consiliului local în consiliul de
administraţie al şcolii să ridice în cadrul viitoarelor şedinţe la care vor participa slaba
administrare a unităţilor de învăţământ şi să propună luarea de măsuri de către
conducerea şcolii.
Constatând că nu mai sunt alte probleme în discuţie şi că ordinea de zi s-a epuizat,
dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, unul
pentru afişare iar al doilea la dosarul de şedinţă.
Preşedinte de şedinţă,
Hreniuc Viorel

Secretar,
Viorel Dumitru Semeniuc
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