ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 12 decembrie 2013, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 172/6.12.2013, 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 13 din cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie (absenţi nemotivat d-nii
consilieri Covariuc Mihai şi Prisacari Ioan). Participă la şedinţă primarul oraşului
Milişăuţi - dl Laurus Mircea, delegatul sătesc al satului Lunca - dl Leviţchi Ioan, dl.
contabil Drăgan Florentin, alte persoane.
Se constată că este întrunit cvorumul legal iar şedinţa, legal constituită, poate fi
deschisă.
Dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel 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 ordinare a consiliului local al oraşului
Milişăuţi din 26 noiembrie 2013
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi;
2
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului
Milişăuţi pentru anul 2013
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
3

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului
Milişăuţi pentru trimestrul IV, anul 2013
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi
aparţinând domeniului public al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;

5

Proiect de hotărâre privind participarea la Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, la care
orașul MILIŞĂUŢI devine membru asociat
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
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6

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului
privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;

7

Proiect de hotărâre privind finanţarea organizării Serbării Pomului de Crăciun
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;

8

Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
Ordinea de zi se supune la vot şi 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 26 noiembrie 2013. După lectura acestuia,
nefiind observaţii, se trece la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 2 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2013, dl preşedinte de
şedinţă Hreniuc Viorel 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 Dragan Florentin şi cel de avizare al
comisiei de specialitate, favorabile.
Nefiind observaţii sau întrebări, se trece la vot, hotărârea fiind aprobată cu
unanimitate de voturi pentru.
La punctul nr. 3 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetului local la data de 10 decembrie 2013, dl preşedinte de şedinţă Hreniuc
Viorel 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 Dragan Florentin şi cel de avizare al comisiei de
specialitate, favorabile.
Nefiind observaţii sau întrebări, se trece la vot, hotărârea fiind aprobată cu
unanimitate de voturi pentru.
La punctul nr. 4 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
Registrului Local al Spaţiilor Verzi aparţinând domeniului public al oraşului Milişăuţi,
dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel 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 d-na ing. Balan Oana şi cel de
avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
Dl. consilier Avram Constantin întreabă dacă şi cimitirele pot fi considerate spaţii
verzi.
Răspunde dl. secretar că dacă pe un teren există arbori sau alte forme de vegetaţie,
porţiunile respective pot fi considerate spaţii verzi.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind aprobată cu
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unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea participarea la
Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi
Canalizare Suceava”, la care orașul MILIŞĂUŢI devine membru asociat. Dl preşedinte
de şedinţă Hreniuc Viorel 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 d-na ing. Balan Oana precum şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate, favorabil.
Nefiind înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de
voturi pentru.
La punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri
aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, dl preşedinte de şedinţă Hreniuc
Viorel 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 d-na ing. Balan Oana precum şi raportul de avizare al comisiei de
specialitate, favorabil.
La cuvânt se înscriu:
- dl consilier Calinciuc Mircia arată că singura observaţie care s-a făcut în cadrul
comisiei de specialitate o reprezintă preţul de pornire, de circa 1 leu/mp, care este cam
mic în raport cu preţul pieţii.
- dl. secretar Semeniuc Viorel precizează că preţul de pornire al licitaţiei nu este
obligatoriu cel rezultat din raportul de evaluare, ci se stabileşte de către consiliul local,
neputând fi mai mic decât cel propus de evaluator.
Dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel întreabă dacă sunt propuneri pentru
stabilirea unui alt preţ de pornire al licitaţiei decât cel stabilit de evaluator.
- dl. consilier Viţega Mihai propune valoarea de 3 euro/mp;
- dl. consilier Sauciuc Adrian propune valoarea de 5 lei/mp;
- dl. consilier Calenciuc Radu Cornel propune valoarea de 2 euro/mp;
Cele trei propuneri sunt supuse la vot, cele mai multe voturi (12 voturi pentru) fiind
pentru varianta propusă de dl. consilier Calenciuc Radu Cornel, respectiv 2 euro/mp.
Dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel dispune înscrierea în proiectul de hotărâre a
noii valori a preţului de pornire al licitaţiei, după care, constatând că nu mai sunt alte
amendamente, supune la vot hotărârea în ansamblul său, aceasta fiind aprobată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind finanţarea organizării
Serbării Pomului de Crăciun, are cuvântul dl 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 d-na insp. Pîslariu Luminiţa Coca precum şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate, favorabil.
Nefiind înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu
unanimitate de voturi.
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La punctul 8 al ordinii de zi, Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, se
prezintă cererea nr. 6771/2013 depusă de dl. Roman Dimitrie care solicită să i se aprobe
să cumpere un teren de circa 60 ari la locul numit Vadul Vlădichii spre a înfiinţa o livadă.
- dl. viceprimar Popescu Vichentie arată că pe terenul avut în vedere de solicitant sunt
depozitate multe deşeuri, mai ales din construcţii, că locul este dificil de păzit şi dacă
persoana respectivă îl va ecologiza şi va înfiinţa o livadă cu siguranţă va fi un lucru bun.
-dl. primar Mircea Laurus arată că întradevăr locaţia respectivă a fost folosită pentru a se
arunca diverse gunoaie iar făptaşii sunt foarte greu de prins, decât să rămână în starea
actuală mai bine să se aprobe vânzarea iar cei interesati să valorifice acest teren.
Cu unanimitate de voturi se aproba de principiu această cerere, urmând a se întocmi
documentele necesare.
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

Pagina 4

