ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 18 februarie 2013, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată iniţial pentru data de 20 februarie 2013, prin Dispoziția
primarului cu nr. 30/13.02.2013, iar prin Dispoziția primarului cu nr. 31/14.02.2013 data
organizării şedinţei a fost devansată pentru ziua de 18 februarie 2013, motivat de
necesitatea adoptării unor măsuri urgente.
Convocarea consilierilor s-a în scris, sub luare de semnătură, precum şi cu mijloace
electronice.
Dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru efectuează apelul consilierilor şi constată că
sunt prezenţi la şedinţă 14 din cei 15 consilieri locali, absent motivat fiind dl. Sauciuc
Adrian. Sunt prezenţi deasemenea 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 Calenciuc Radu Cornel dă cuvântul d-lui primar Laurus
Mircea pentru a prezenta consiliului proiectul ordinii de zi, care cuprinde:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei consiliului local al oraşului Milişăuţi din
31 ianuarie 2013;
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de
maxim 760.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor
arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte
normative;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi
statului de funcţii pentru aparatului de specialitate al primarului, cabinetul
primarului şi aparatului permanent al consiliului local;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
4. Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
Dl. primar anunţă că după convocarea şedinţei au mai fost iniţiate două proiecte de
hotărâre pentru care propune înscrierea pe ordinea de zi ca puncte suplimentare:
- Proiect de hotărâre privind atribuirea prin închiriere a unui spaţiu pentru Birou
parlamentar;
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- Proiect de hotărâre privind transmiterea către S.C. E.ON Moldova Distribuţie
S.A. a dreptului de uz şi servitute asupra unor terenuri, în scopul realizării de capacităţi
energetice.
Dl. preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu Cornel supune la vot proiectul ordinii de
zi, inclusiv punctele suplimentare, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi, dl. preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu Cornel dă
cuvântul d-lui secretar Semeniuc Viorel Dumitru pentru a prezenta procesul-verbal al
şedinţei Consiliului local al oraşului Milişăuţi din 31 ianuarie 2013. După lectura
acestora, nefiind observaţii, se trece la vot, ambele fiind aprobate cu unanimitate de
voturi.
La punctul nr. 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
contractării unui împrumut în valoare de maxim 760.000 lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea
unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare,
precum şi modificarea unor acte normative, dl. preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu
Cornel 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.
După prezentarea materialelor dl. preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu Cornel acordă
dreptul la cuvânt.
- dl. consilier Calinciuc Mircea arată că este de acord cu contractarea acestui împrumut
pentru stingerea arieratelor. Este lăudabil angajamentul luat de domnul primar ca în acest
mandat să achite datoriile pe care tot dânsul le-a făcut în mandatul precedent, astfel încât
la final de mandat să nu mai existe datorii.
- dl. consilier Covariuc Mihai propune ca dacă se fac împrumuturi, banii să fie folositi
pentru investitii, nu pentru plata datoriilor!
- dl. consilier Peslar Vasile întreabă care este nivelul veniturilor proprii neîncasate în anul
2012? Răspunde dl. primar că acestea se situează la un nivel de circa 4 mld. lei. Dl.
consilier Peslar Vasile propune ca să se ia măsuri pentru colectarea acestor sume iar
împrumutul să se facă doar pentru diferenţa de 3-4 mld. lei.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu 9
voturi pentru şi 5 împotrivă (Viţega Mihai, Covariuc Mihai, Peslar Vasile, Hreniuc
Viorel, Hutuleac Gheorghe).
Dl. consilier Viţega Mihai întreabă dacă pentru această hotărâre nu este necesară
majoritatea de 2/3. Răspunde dl. secretar Semeniuc Viorel că potrivit art. 45 alin (2) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor referitoare la
contractarea de împrumuturi este majoritatea consilierilor în funcţie, respectiv pentru 15
consilieri în funcţie numărul de voturi necesar este 8.
Se trece la punctul nr. 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatului de
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specialitate al primarului, cabinetul primarului şi aparatului permanent al consiliului
local. Dl preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu Cornel dă cuvântul d-lui primar Laurus
Mircea pentru a prezenta proiectul de hotărâre și expunerea de motive. În continuare se
prezintă raportul de specialitate întocmit de d-na inspector Irimescu Veronica şi cel de
avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
După prezentarea materialelor dl. preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu Cornel întreabă
dacă sunt înscrieri la cuvânt.
- d-nii consilieri Hreniuc Viorel şi Peslar Vasile propun ca personalul să meargă pe teren
pentru a încerca încasarea impozitelor de la populaţie în mod amiabil, iar acolo unde se
constată rea-credinţă să se procedeze la executare silită.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu 12
voturi pentru şi 2 abţineri (Viţega Mihai, Covariuc Mihai).
Dl preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu Cornel propune să se discute mai întâi cele
două proiecte de hotărâri suplimentare iar punctul diverse la finalul şedinţei. Propunerea
este aprobată cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin închiriere a unui spaţiu pentru
Birou parlamentar
Dl primar Laurus Mircea prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive, după care
se prezintă raportul de specialitate întocmit de d-na arhitect-sef Balan Oana şi cel de
avizare al comisiei de specialitate, favorabile. Nu sunt înscrieri la cuvânt, se trece la vot,
hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea către S.C. E.ON Moldova Distribuţie
S.A. a dreptului de uz şi servitute asupra unor terenuri, în scopul realizării de
capacităţi energetice.
Dl primar Laurus Mircea prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive, după care
se prezintă raportul de specialitate întocmit de d-na arhitect-sef Balan Oana şi cel de
avizare al comisiei de specialitate, favorabile. Nu sunt înscrieri la cuvânt, se trece la vot,
hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 - Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, se prezintă următoarele
materiale:
- dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru prezintă consiliului local adresa cu nr.
2097/11.02.2013 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, referitoare la modul de
decontare a cheltuielilor de deszăpezire.
- un număr de 5 consilieri: Viţega Mihai, Covariuc Mihai, Peslar Vasile, Hreniuc Viorel
şi Hutuleac Gheorghe depun o cerere adresată consiliului local prin care solicită
furnizarea mai multor informaţii referitoare la gestiunea fondurilor şi a patrimoniului
primăriei.
Referitor la această cerere dl. secretar Semeniuc Viorel propune consiliului local să
stabilească cărei comisii de specialitate îirevine sarcina formulării răspunsului la cerere.
Semnatarii cererii precizează în cadrul şedinţei că numai dintr-o eroare au adresat cererea
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consiliului local, de fapt cererea este adresată domnului primar, de la care aşteaptă un
răspuns.
- dl. consilier Calinciuc Mircia prezintă raportul comisiei de specialitate asupra unor
cereri formulate de mai multe persoane, prin care se solicită cumpărarea de terenuri, cu
recomandarea ca biroul urbanism să întocmească documentatiile necesare pentru
scoaterea la licitatie a terenurilor disponibile.
Constatând ordinea de zi epuizată dl. preşedinte de şedinţă Calenciuc Radu Cornel
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,
Calenciuc Radu Cornel

Secretar,
Viorel Dumitru Semeniuc
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