ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 17 decembrie 2013, în cadrul ședinței extraordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 175/13.12.2013, adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, iar convocarea consilierilor s-a făcut
prin invitaţii transmise prin mijloace electronice (e-mail, SMS) şi telefonic.
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru efectuează apelul consilierilor şi constată că
sunt prezenţi 12 din cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie (absenţi nemotivat d-nii
consilieri Covariuc Mihai Prisacari Ion şi Ţical Gheorghe). 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 12 decembrie 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.
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 12 decembrie 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
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raportul de specialitate întocmit de dl contabil-şef Dragan Florentin. Acesta precizează că
ulterior întocmirii proiectului de hotărâre a constatat că este necesară încă o anexă,
referitoare la modificarea listei obiectivelor de investitii, pe care o prezintă consilierilor
spre cunoaştere şi aprobare.
Dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel consultă consilierii locali asupra acestei
modificări a proiectului iniţial, cu unanimitate de voturi fiind aprobată introducerea
anexei nr. 2. În continuare, nefiind alte observaţii sau întrebări, se trece la votul final,
hotărârea fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 3, Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, se prezintă cererea
nr. 6880/2013 depusă de soţii Calenciuc Dumitru Ioan şi Calenciuc Cristina Lenuţa care
solicită să li se aprobe un teren de 1000 mp pentru construirea unei locuinţe.
-dl. primar Mircea Laurus arată că îi cunoaşte pe solicitanţi, care într-adevăr sunt cu
posibilităţi materiale reduse, şi prin urmare s-ar putea să se încadreze ca beneficiari ai
unui teren atribuit cu titlu gratuit conform Legii nr. 15/2003. Pentru aceasta trebuie să se
prezinte la compartimentul de specialitate ca să depună actele necesare la dosar.
Cu unanimitate de voturi se decide ca solicitanţii să fie invitaţi pentru a depune
actele necesare, iar dacă nu pot beneficia de teren gratuit, atunci, dacă doresc, se va
atribui teren prin concesiune sau vânzare.
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 2

