ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 23 aprilie 2013, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 56/18.04.2013, 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 26
martie 2013
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi a bugetului creditelor
interne la data de 31 martie 2013
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale personalului
didactic pentru perioada septembrie 2012 - ianuarie 2013
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
aparatului de specialitate al primarului oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Sălii
de sport din oraşul Milişăuţi, str. Salcâmilor f.n.
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiilor prealabile necesare
vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
7. Proiect de hotărâre privind procedura de arendare a terenurilor agricole aparţinând
domeniului privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
8. Proiect de hotărâre privind declararea ca locuinţe sociale a unor unităţi locative
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
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9. Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia propune a se dezbate mai întâi punctul nr. 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiilor prealabile necesare vânzării
unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, cu privire la care d-na
Macoveiciuc Felicia, prezentă la şedinţă, are de adus unele obiecţiuni.
Dl. preşedinte de şedinţă reaminteşte consilierilor că acest punct se referă la terenul ce
face obiectul unui contract de concesiune încheiat cu numitul Popescu Constantin, care doreşte
să-l cumpere, proiectul de hotărâre a mai fost amânat anterior pentru a se clarifica situaţia
terenului.
Consilierii prezenţi sunt de acord cu discutarea peste rând a punctului nr. 6.
Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia dă cuvântul d-nei Macoveiciuc Felicia, care
arată că i s-a atribuit acest teren de către comisia de fond funciar, ca moştenire de la Lucescu
Maranda, însă nu pe vechiul amplasament, ci la schimb, din rezervă. Are titlu de proprietate nr.
1318/1997. Popescu Constantin a ocupat o portiune de teren de la dânsa iar acum se vrea a se
ocupa în plus. Doreşte să-i rămână la front o lăţime de 4,5 m.
Dl primar Mircea Laurus arată că s-a deplasat o comisie la faţa locului care a făcut
măsurători şi a propus o lotizare a terenurilor care să fie convenabilă pentru toate părţile
implicate.
Dl consilier Popescu Petrică arată că nu s-a primit de consilieri schiţa terenului care este
propus pentru vânzare, deci nu se ştie ce se vinde de fapt. De asemenea întreabă dacă Popescu
Constantin are plătită concesiunea, şi pentru ce suprafaţă?
Dl consilier Huţuleac George întreabă cum a putut construi Popescu Constantin pe un
teren pe care nu este întabulare, cum s-a eliberat autorizaţia?
Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia propune sî se amâne acest punct pentru a fi
discutat după ce se vor finaliza toate măsurătorile şi se vor prezenta acte doveditoare pentru
clarificarea situaţiei.
Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se revine 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 26 martie 2013. După lectura acestuia, nefiind
observaţii, se trece la vot, fiind aprobat cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (Viţega Mihai).
La punctul nr. 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetului local şi a bugetului creditelor interne la data de 31 martie 2013, 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 Dragan Florentin şi cel de avizare al comisiei de
specialitate, favorabile.
Dl. consilier Hreniuc Viorel întreabă ce reprezintă excedentul bugetar de 250 mii lei?
Răspunde dl. contabil Drăgan Florentin că excedentul reprezintă diferenţa dintre veniturile
încasate şi plăţile efectuate.
Dl. consilier Peslar Vasile face observaţia că la iluminat public au fost previzionate
cheltuieli mai mari, care nu s-au realizat, rezultând excedent.
Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate
de voturi.
Pagina 2

La punctul nr. 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării
cheltuielilor de transport ale personalului didactic pentru perioada septembrie 2012 ianuarie 2013, 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 Dragan Florentin şi
cel de avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
După prezentarea materialelor dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia acordă dreptul la
cuvânt. Nefiind intervenţii, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului 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 dl secretar Semeniuc Viorel precum şi raportul de
avizare al comisiei de specialitate, favorabil.
Nefiind alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de
voturi.
În continuare se discută punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Sălii de sport din oraşul Milişăuţi, str.
Salcâmilor f.n..
Dl primar Laurus Mircea prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive, după care
se prezintă raportul de specialitate întocmit de dl secretar Semeniuc Viorel şi cel de avizare al
comisiei de specialitate, favorabile.
La discuţii se înscriu:
- dl. consilier Ţical Petru subliniază că este foarte bine să fie afişat la sala de sport un program
de funcţionare, care să fie cunoscut.
- dl. consilier Covariuc Mihai propune să fie amplasate panouri indicatoare către sala de sport.
- dl. consilier Hreniuc Viorel atrage atenţia că este necesar ca persoanei care va fi desemnată să
administreze sala de sport să i se constituie garanţie materială pentru gestiune.
Alte înscrieri la cuvânt nu mai sunt, se trece la vot, hotărârea este adoptată cu unanimitate de
voturi.
Punctul nr. 6 fiind discutat, se trece la punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind
procedura de arendare a terenurilor agricole aparţinând domeniului privat al 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 dl. ing. Daniliuc Ilie şi cel de avizare al comisiei
de specialitate, favorabile. Nu sunt înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea este adoptată cu
13 voturi pentru şi 2 abţineri (Viţega Mihai, Huţuleac Gheorghe).
La punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind declararea ca locuinţe sociale a unor
unităţi locative.
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.
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În continuare dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul la dezbateri, propunând în acelaşi timp
amânarea adoptării acestei hotărâri pentru ca persoanele vizate de acest proiect de hotărâre să fie
chemate pentru a-şi exprima poziţia în faţa consiliului local.
- dl. primar Mircea Laurus arată că situaţia celor două persoane Calenciuc Lucreţia şi Tudora
Valeria nu mai poate fi lăsată nerezolvată, că în urma unei discuţii la prefectură i s-a recomandat
această soluţie.
- dl consilier Ţical Gheorghe propune să li se trimită celor două persoane notificări din partea
primariei cu privire la riscul de a pierde locuinţele.
- dl consilier Calenciuc Radu Cornel întreabă pe al cuinume sunt eliberate autorizaţiile de
construire, pe primărie sau pe persoanele fizice respective. D-na ing. Balan Oana specifică că
autorizaţiile sunt eliberate pentru cele doua persoane fizice.
Cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri (Viţega Mihai, Huţuleac Gheorghe) se decide amânarea
punctului 8 pentru ca celor două persoane vizate să li se transmită notificări scrise la care acestea
să dea un răspuns în termen de 10 zile.
La punctul nr. 9: - Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, se prezintă următoarele
materiale:
- dl primar Mircea Laurus prezintă Raportul anual de activitate pentru anul 2012.
- dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru le reaminteşte consilierilor despre obligaţia legală de a
întocmi şi depune un raport anual de activitate, până în prezent nefiind depus niciun raport
pentru anul 2012.
- dl. Covariuc Mihai solicită să se aprobe o suprafaţă de teren în arendă - închiriere fiindu-i
necesară pentru gospodărie.
Se aprobă de principiu această cerere cu 14 voturi pentru (dl. Covariuc Mihai nu participă la vot)
urmând a se întocmi documentaţia prealabilă şi a se scoate terenul la licitaţie.
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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