ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 23 septembrie 2013, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 132/18.09.2013, 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
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 Covariuc Mihai 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 iulie 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 unor modificări la obiectivul de investiţii
„Bază sportivă multifuncţională, oraş Milişăuţi, judeţul Suceava”
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri aparţinând domeniului
privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă, cu titlu gratuit, a
unui spaţiu aparţinând domeniului public al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
6. Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
precum şi 3 puncte suplimentare, necesare a fi discutate în regim de urgenţă:
7. Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil aparţinând
domeniului privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului terenurilor aparţinând
domeniului privatal oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi, inclusiv punctele suplimentare.
La punctul 1 al ordinii de zi, dl preşedinte de şedinţă Covariuc Mihai dă cuvântul
d-lui secretar Semeniuc Viorel Dumitru pentru a prezenta procesul verbal al şedinţei
consiliului local al oraşului Milişăuţi din 26 iulie 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 Covariuc Mihai 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 Viţega Mihai întreabă de ce sunt prevăzute din nou la capitolul transporturi
cele mei mari sume? Ce drumuri s-au reparat cu atâţia bani?
- dl viceprimar Popescu Vichentie răspunde că se efectuează permanent lucrări de
balastare a drumurilor atât din localităţi cât şi din extravilan; îl invită pe dl. consilier
Viţega Mihai să vină pe teren să se convingă de realitatea acestor lucrări.
- dl consilier Hreniuc Viorel întreabă care este destinaţia sumelor prevăzute la capitolul
servicii de recreere, sport, etc.
- dl contabil Drăgan Florentin răspunde că sumele respective reprezintă lucrări efectuate
la căminul cultural, utilităţi şi încălzire sală de sport şi altele similare.
- dl consilier Viţega Mihai întreabă dacă s-au încasat sume din închirierea sălii de sport;
- dl contabil Drăgan Florentin răspunde că există astfel de încasări.
Alte observaţii sau întrebări numai sunt, se trece la vot, hotărârea este aprobată cu
12 voturi pentru, 2 voturi contra (Viţega Mihai, Hreniuc Viorel) şi 1 abţinere (Covariuc
Mihai).
La punctul nr. 3 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea unor
modificări la obiectivul de investiţii „Bază sportivă multifuncţională, oraş Milişăuţi,
judeţul Suceava”, dl preşedinte de şedinţă Covariuc Mihai 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
arhitect-şef Balan Oana Gabriela şi cel de avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
La cuvânt se înscriu:
- dl consilier Viţega Mihai arată că deja există o sală de sport funcţională, de ce nu se
alocă banii pentru finalizarea reparaţiilor la şcoală, care este mai necesară decât baza
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sportivă;
- dl. primar Laurus Mircea arată că sunt avute în vedere şi şcolile, la care lucrările de
reparaţii vor fi finalizate, la fel cum este necesar să fie finalizate şi lucrările le baza
sportivă;
- dl. consilier Covariuc Mihai se întreabă dacă merită investiţi atâţia bani în sport pentru
că nu există mari performanţe sportive;
- dl. consilier Avram Constantin crede că performanţa va veni în timp, mai întâi trebuie
create condiţii de practicare a sportului;
- dl. consilier Calinciuc Mircea atrage atenţia că la finanţarea acestei investiţii participă şi
statul român, nu doar bugetul local.
- dl. consilier Calenciuc Radu Cornel consideră că nu poate fi lăsată această investiţie,
aproape de finalizare, să se degradeze, ea trebuie finalizată.
- dl. consilier Viţega Mihai atrage atenţia că suma prevăzută pentru mansardare, de
50.000 euro, este prea mare, cu această sumă cumperi un apartament în Suceava!
Nemaifiind alte observaţii sau întrebări, se trece la vot, hotărârea este
aprobată cu 12 voturi pentru şi 3 împotrivă (Viţega Mihai, Hreniuc Viorel, Covariuc
Mihai.
Se trece la punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor
terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi. Dl preşedinte de şedinţă
Covariuc Mihai 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.
- dl. consilier Calinciuc Mircia solicită ca pe viitor în planurile de situaţie din
documentaţiile trimise consilierilor să fie indicaţi vecinii, să apară detalii mai concrete şi
să fie utilizate culori astfel încât să poată fi identificate mai uşor amplasamentele
parcelelor propuse a fi vândute;
- dl. secretar Semeniuc Viorel arată că va transmite această solicitare compartimentului
de specialitate care pregăteşte documentaţiile respective;
- dl. consilier Covariuc Mihai arată că nu este de acord cu vânzarea terenurilor;
- dl. consilier Ţical Petru consideră că hotărârea trebuie aprobată, pentru că deja a fost
aprobată de principiu, s-au investit deja nişte bani;
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu 12
voturi pentru, 2 voturi contra (Viţega Mihai, Covariuc Mihai) şi 1 abţinere (Hreniuc
Viorel).
La punctul 5 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în
folosinţă, cu titlu gratuit, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al oraşului
Milişăuţi, dl preşedinte de şedinţă Covariuc Mihai 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
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voturi.
Înainte de a se trece la discutarea punctului diverse, dl. preşedinte de şedinţă
Covariuc Mihai propune să fie dezbătute puncele suplimentare înscrise pe ordinea de zi,
respectiv:
La punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract
de concesiune, are 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. consilier juridic Gherase Iulius Sebastian 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.
La punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unui imobil aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, are
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. consilier juridic Gherase Iulius Sebastian 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.
La punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind completarea inventarului
terenurilor aparţinând domeniului privatal oraşului Milişăuţi, dl preşedinte de şedinţă
Covariuc Mihai 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.
Se revine la punctul 6 al ordinii de zi, Cereri, petiţii, întrebări, interpelări,
diverse, la care se prezintă următoarele materiale:
- cerere nr. 5025/2013 depusă de Lucescu Lacrimioara pentru concesionare teren - se
aprobă de principiu;
- cerere nr. 4304/2013 depusă de Popescu Dumitru pentru concesionare teren - nu se
aprobă deoarece terenul este folosit de mai multe gospodării;
- cerere nr. 4963/2013 depusă de Mereuţă Stelică - se aprobă de principiu;
- cerere nr. 5011/2013 depusă de Popescu Petrică - se aprobă de principiu;
- cerere nr. 5003/2013 depusă de Dănilă Valentin - se aprobă de principiu;
- cerere nr. 4788/2013 depusă de Marciuc Trandafira - se aprobă de principiu (dl.
consilier Prisacari Ioan este împotrivă);
- dl. consilier Ţical Gheorghe anunţă că renunţă la calitatea de reprezentant al consiliului
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local in consiliul de administraţie al şcolii deoarece, fiind salariat, nu are timpul necesar
să participe la lucrările consiliului de administraţie;
- dl. viceprimar Popescu Vichentie roagă consilierii locali să atragă atenţia atunci când
observă că se ară ogoarele până în drum şi astfel se strică drumul.
- d-nii consilieri Viţega Mihai şi Avram Constantin propun ca în asemenea cazuri să se
aplice amenzi.
Constatând că nu mai sunt alte probleme în discuţie şi că ordinea de zi s-a epuizat,
dl preşedinte de şedinţă Covariuc Mihai 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,
Covariuc Mihai

Secretar,
Viorel Dumitru Semeniuc
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