ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 27 mai 2013, în cadrul ședinței extraordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 72/24.05.2013, 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 toţi cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie. Mai sunt prezenţi la şedinţă dl primar Laurus
Mircea, delegatul sătesc al satului Lunca - dl Leviţchi Ioan, alte persoane.
Se constată că este întrunit cvorumul legal iar şedinţa, legal constituită, poate fi deschisă.
Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia anunţă deschiderea lucrărilor şedinţei şi dă
cuvântul d-lui primar Laurus Mircea, la iniţiativă căruia s-a convocat şedinţa, pentru a prezenta
consiliului proiectul ordinii de zi, care cuprinde:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei consiliului local al oraşului Milişăuţi din 23
aprilie 2013
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Implementarea de soluții
e-guvernare la nivelul a 15 UAT –uri din județul Suceava I” din cadrul Programului
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III
„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul
Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”,
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3, conform condiţiilor prevăzute
în cadrul Acordului de parteneriat
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin închiriere a unui spaţiu pentru funcţionarea
poliţiei oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
4. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local al oraşului Milişăuţi şi trecerea pe
cheltuieli a sumei de 10.000 lei reprezentând amendă contravenţională
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
5. Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
Dl. primar anunţă că după convocarea şedinţei au mai fost elaborat un proiect de hotărâre,
referitor la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare străzi Daciei, Stadionului, Mănăstirii şi Eternităţii în oraşul
Milişăuţi, judeţul Suceava”, pentru care propune înscrierea pe ordinea de zi şi dezbaterea în
regim de urgenţă, pentru a fi înscris în lista proiectelor propuse pentru finanţare în cadrul
programului PNDL.
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Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia supune la vot proiectul ordinii de zi, inclusiv
punctul suplimentar propus de primar, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia dă cuvântul d-lui
secretar Semeniuc Viorel Dumitru pentru a prezenta procesul verbal al şedinţei consiliului local
al oraşului Milişăuţi din 23 aprilie 2013. După lectura acestuia, nefiind observaţii, se trece la vot,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării
proiectului „Implementarea de soluții e-guvernare la nivelul a 15 UAT –uri din județul
Suceava I” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele
privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, apel 3, conform
condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat, dl preşedinte de şedinţă Calinciuc
Mircia dă cuvântul d-lui primar Laurus Mircea, în calitate de iniţiator, pentru a prezenta
proiectul de hotărâre și expunerea de motive. În continuare se prezintă raportul de specialitate
întocmit de dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru şi cel 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 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu
pentru funcţionarea Poliţiei oraşului Milişăuţi, dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia dă
cuvântul d-lui primar Laurus Mircea, în calitate de iniţiator, pentru a prezenta proiectul de
hotărâre și expunerea de motive. În continuare se prezintă raportul de specialitate întocmit de
dna arhitect-şef Balan Oana şi cel de avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
După prezentarea materialelor dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia acordă dreptul la
cuvânt.
- dl. contabil-şef Drăgan Florentin este de părere că suma de 1 leu/mp este simbolică şi nu
acoperă cheltuielile făcute de primărie cu întreţinerea şi amenajarea acelui spaţiu, ar trebui
stabilită o sumă mai mare.
- dl. consilier Sauciuc Adrian propune o sumă de 500 lei/lună, pe care o consideră rezonabilă,
mai ales că pentru fostul sediu al poliţiei se plătea o chirie mult mai mare.
Se supune la vot propunerea de majorarea a chiriei la valoarea de 500 lei/lună pentru întreg
spaţiul, această valoare fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte intervenţii, dl. preşedinte de şedinţă Caliniciuc Mircia supune la vot
hotărârea în ansamblul său, care de asemenea este adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4: Proiect de hotărâre privind trecerea pe cheltuieli a sumei de
10.000 lei reprezentând amendă contravenţională. Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia dă
cuvântul d-lui primar Laurus Mircea, în calitate de iniţiator, 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, favorabil.
- Dl. consilier Hreniuc Viorel solicită mai multe detalii privind amenda aplicată, motivele pentru
care a fost aplicată şi persoana vinovată. Dl. contabil Drăgan Florentin prezintă conţinutul
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procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi anexa la acesta, arătând că nu se poate stabili o
persoană vinovată deoarece în procesul verbal se arată că contravenient este „Oraşul Milişăuţi”.
Dl. consilier Hreniuc Viorel mai întreabă dacă amenda a fost deja achitată? Dl. contabil Drăgan
Florentin răspunde afirmativ.
- Dl. consilier Avram Constantin este de părere să se aprobe această plată din bugetul local.
Dl. preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia supune la vot hotărârea, care este aprobată cu 10
voturi pentru, 3 contra (Viţega Mihai, Hreniuc Viorel, Covariuc Mihai) şi 2 abţineri (Huţuleac
Gheorghe, Peslar Vasile).
În continuare se discută punctul suplimentar: Proiect de hotărâre privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi
Daciei, Stadionului, Mănăstirii şi Eternităţii în oraşul Milişăuţi, judeţul Suceava”.
Dl primar Laurus Mircea prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive, după care
se prezintă raportul de specialitate întocmit de dna arhitect-şef Balan Oana.
Întrucât nu sunt înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu 13 voturi pentru şi
2 împotrivă (Viţega Mihai, Covariuc Mihai).
La punctul nr. 5: - Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, se prezintă următoarele
materiale:
- cererea numitei Dăscălescu Mihaela, privind situaţia de necesitate în care se află şi lipsa unei
locuinţe adecvate.
Dl. consilier Ţical Petru consideră că întradevăr situaţia doamnei Dăscălescu Mihaela este grea,
şi dacă s-ar elibera locuinţa de la Gara care s-a construit prin voluntariat, ar putea să-i fie
atribuită. Dl. primar Laurus Mircea este de aceeaşi părere, dar arată că nu s-a reglementat încă
situaţia acestor locuinţe.
- dl. viceprimar Popescu Vichentie anunţă consilierii locali că în ziua de 29 mai, începând cu ora
9, se vor face determinări ale consumului de combustibil la vehiculele şi utilajele primăriei,
operaţiune la care sunt invitaţi să participe şi consilierii locali, care doresc.
Constatând că nu mai sunt alte probleme în discuţie şi că ordinea de zi s-a epuizat, dl
preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia 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,
Calinciuc Mircia

Secretar,
Viorel Dumitru Semeniuc
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