ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 25 iunie 2013, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 86/20.06.2013, 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 14 din cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie (absent nemotivat Huţuleac Gheorghe).
Mai sunt prezenţi la şedinţă dl primar Laurus Mircea, delegatul sătesc al satului Lunca - dl
Leviţchi Ioan, supleanţii propuşi pentru validarea mandatelor de consilieri (Hreniuc Vasile şi
Prisacari 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 extraordinare a consiliului local al oraşului
Milişăuţi din 27 mai 2013
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Peslar Vasile
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Huţuleac Gheorghe
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de validare a mandatelor
consilierilor
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hreniuc
Vasile
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Prisacari
Ioan
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Milişăuţi
pentru anul 2013
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 37.603 lei din fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia consiliului local
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului normat de combustibil pentru mijloacele
de transport, utilajele şi echipamentele din dotarea Primăriei Oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de licitaţie pentru
închirierea, arendarea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând domeniului
public sau privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al
oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
14. Proiect de hotărâre privind procedura întocmirii documentaţiilor cadastrale necesare
înscrierii imobilelor aparţinând domeniului public al oraşului Milişăuţi în cartea funciară
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
15. Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
precum şi un punct suplimentar, necesar a fi discutat în regim de urgenţă:
- Proiect de hotărâre privind transformarea a doua funcţii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului în funcţii publice de grad superior
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi, inclusiv punctul suplimentar.
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 27 mai 2013. După lectura acestuia, nefiind observaţii, se trece la vot,
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 2 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de
drept a mandatului de consilier local al domnului Peslar Vasile, dl preşedinte de şedinţă
Calinciuc Mircia dă cuvântul d-lui primar Laurus Mircea, în calitate de iniţiator, pentru a
prezenta proiectul de hotărâre și documentele ce au sta la baza iniţierii acestuia.
Dl. consilier Peslar Vasile solicită acordarea cuvântului şi arată că nu doreşte să
comenteze decizia de excludere din partid, în schimb ţine să mulţumească colegilor consilieri şi
conducerii primăriei pentru buna colaborare din perioada exercitării mandatului de consilier
local.
Nefiind alte intervenţii, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu 11 voturi pentru, 2
abţineri (Viţega Mihai, Covariuc Mihai), dl. consilier Peslari Vasile neparticipând la vot.
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La punctul nr. 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de
drept a mandatului de consilier local al domnului Huţuleac Gheorghe, dl preşedinte de şedinţă
Calinciuc Mircia dă cuvântul d-lui primar Laurus Mircea, în calitate de iniţiator, pentru a
prezenta proiectul de hotărâre și documentele ce au sta la baza iniţierii acestuia.
Nu sunt înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu 11 voturi pentru, 2
abţineri (Viţega Mihai, Covariuc Mihai).
În continuare se discută punctul nr. 4 al ordinii de zi, 4. Proiect de hotărâre privind
modificarea componenţei Comisiei de validare a mandatelor consilierilor, dl. preşedinte de
şedinţă Calinciuc Mircia dând cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
În continuare se fac propuneri pentru desemnarea unui membru în comisia de validare.
Dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru reaminteşte consilierilor ca prin propunerile ce vor fi
făcute să se respecte configuraţia politică şi numărul de mandate obţinute de fiecare partid la
ultimele alegeri locale. Din partea grupului PDL-PPDD este propus dl. consilier Covariuc Mihai.
Propunerea este supusă la vot şi aprobată cu unanimitate de voturi. În continuare dl.
preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia supune la vot hotărârea, care este de asemenea aprobată
cu unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte de şedinţă propune a se lua o pauză de 5 minute pentru a da posibilitatea
Comisiei de validare să întocmească procesul verbal privind validarea mandatelor de consilier
pentru cei doi supleanţi de pe lista PPDD. Se aprobă cu unanimitate de voturi.
La reluarea lucrărilor şedinţei Comisia de validare prezintă procesul verbal prin care se
propune validarea mandatelor de consilieri locali pentru Hreniuc Vasile şi Prisacari Ioan,
constatând că nu sunt motive pentru care s-ar impune invalidarea mandatelor.
Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia constată că se poate trece la discutarea
punctului nr. 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
local al domnului Hreniuc Vasile şi constatând că nu există cereri de înscriere la cuvânt supune
la vot hotărârea respectivă care este aprobată cu unanimitate de voturi. Consilierul al cărui
mandat este supus validării nu participă la vot.
Se repetă procedura şi pentru punctul nr. 6 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier local al domnului Prisacari Ioan, şi această hotărâre fiind
adoptată cu unanimitate de voturi.
În continuare se trece la depunerea jurământului de către consilierii nou validaţi în
funcţie. Aceştia rostesc în cadru solemn jurământul prevăzut de lege, în faţa tuturor
participanţilor la şedinţa consiliului local, pe care apoi îl semnează.
Domnii consilieri Hreniuc Vasile şi Prisacari Ioan sunt felicitaţi de toţi cei de faţă, după
care dl. preşedinte de şedinţă anunţă reluare a dezbaterii celorlalte puncte înscrise pe ordinea de
zi.
La punctul nr. 7 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 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,
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favorabile.
Dl. Hreniuc Viorel face observaţia că suma de 51.700 lei prevăzută la capitolul
transporturi şi servicii i se pare cam mare şi nu-i cunoaşte justificarea.
Dl contabil Drăgan Florentin arată că această valoare este necesară pentru buna desfăşurare a
activităţilor cuprinse la acest capitol.
Alte observaţii sau întrebări numai sunt, se trece la vot, hotărârea este aprobată cu
unanimitate de voturi.
La punctul nr. 8 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării
sumei de 37.603 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, 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.
La cuvânt se înscriu:
- dl consilier Covariuc Mihai întreabă ce sumă mai rămâne în fondul de rezervă după utilizarea
sumei de 37.603 lei? Răspunde dl. contabil Dragan Florentin că suma rămasă este de circa 2000
lei da că consiliul local o poate majora pe parcurs dacă există venituri suficiente.
- dl consilier Hreniuc Viorel arată că din cunoştinţele sale fondul de rezervă este constituit
pentru a fi utilizat în situaţii excepţionale, în caz de necesitate şi nu este convins că destinaţia
propusă respectă această cerinţă. Răspunde dl. contabil Drăgan Florentin că legea permite plata
din fondul de rezervă a acestei categorii de cheltuială. Dl. consilier Hreniuc Viorel întreabă de ce
nu se procedează la fel şi pentru alte datorii neachitate pe care primăria le are, pentru lucrări
similare? Dl. contabil arată că toate datoriile sunt atent urmărite, sunt convenite eşalonări la
plata, astfel incât să nu se acumuleze arierate.
Alte observaţii sau întrebări numai sunt, se trece la vot, hotărârea este aprobată cu 12
voturi pentru şi 3 abţineri (Viţega Mihai, Covariuc Mihai, Hreniuc Viorel).
La punctul nr. 9 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului
normat de combustibil pentru mijloacele de transport, utilajele şi echipamentele din dotarea
Primăriei 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 insp. Rîpan Ionică şi cel de
avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
La cuvânt se înscriu:
- dl consilier Hreniuc Vasile consideră consumul de 40l/100km pentru autocamionul RABA,
masurat pentru mers in gol, ca fiind prea mic, in conditii de sarcină consumul real putând fi chiar
dubu.
- dl consilier Hreniuc Viorel arată că a făcut un calcul al numărului de ore lucrate de utilajele
primăriei în anul trecut, pe baza cifrelor din execuţia bugetară şi a consumurilor înscrise în anexa
la proiectul de hotărâre, rezultând că tractorul a funcţionat în anul 2012 500 de zile câte 8 ore pe
zi, iar maşina de tuns iarbă 100 de zile câte 8 ore pe zi, ceea ce arată că s-a consumat mai mult
decât se poate justifica.
- dl viceprimar Popescu Vichentie arată că pe timp de iarnă consumul utilajelor este mai mare
decât cel din tabel şi că de multe ori s-a lucrat inclusiv pe timp de noapte la deszăpezire.
- dl. consilier Viţega Mihai aminteşte că deszăpezirea s-a făcut cu firme la care s-au dat foarte
mulţi bani din bugetul local.
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Alte luări de cuvânt nu mai sunt, se trece la vot, hotărârea este aprobată cu 12 voturi
pentru şi 3 abţineri (Viţega Mihai, Covariuc Mihai, Hreniuc Viorel).
Se trece la punctul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de
licitaţie pentru închirierea, arendarea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinând
domeniului public sau 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 dna 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.
În continuare se discută punctul nr. 11: Proiect de hotărâre privind reorganizarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
oraşului Milişăuţi.
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.
Nefiind înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de
voturi.
La punctul 12 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren
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
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.
La punctul 13 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui
contract de închiriere, 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 d-na ing. Balan Oana precum şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate, favorabil.
La discuţii se înscriu:
- dl. consilier Hreniuc Viorel este de acord cu prelungirea contractului de închiriere dar propune
majorarea preţului chiriei la valoarea de 10 euro/mp, fiindcă o bancă îşi permite să achite această
sumă.
- dl. preşedinte de şedinţă consideră valoarea propusă de dl. Hreniuc Viorel ca fiind exagerată,
mai ales că există un contract în derulare, pentru care se solicită doar prelungirea în aceleaşi
condiţii. Propune ca valoarea chiriei doar să fie actualizată cu rata inflaţiei, la o valoare de circa
400 lei/lună pentru spaţiul întreg ocupat.
Se supun la vot cele două propuneri, cu 10 voturi pentru şi 4 împotrivă (Viţega Mihai,
Covariuc Mihai, Hreniuc Viorel, Prisacari Ioan) fiind aprobată valoarea de 400 lei/lună.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se votează asupra hotărârii în ansamblul său, aceasta
fiind adoptată cu acelaşi cvorum de 10 voturi pentru şi 4 împotrivă (Viţega Mihai, Covariuc
Mihai, Hreniuc Viorel, Prisacari Ioan). Dl consilier Ţical Gheorghe nu participă la vot pentru a
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nu crea un conflict de interese, fiind salariat al CEC Bank SA.
Se trece la punctul nr. 14 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind procedura
întocmirii documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii imobilelor aparţinând domeniului
public al oraşului Milişăuţi în cartea funciară. 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 dna 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.
Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia propune ca înainte de punctul diverse să se
discute şi ultimul proiect aflat pe ordinea de zi, punctul suplimentar aprobat, respectiv Proiect
de hotărâre privind transformarea a doua funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului în funcţii publice de grad superior. Propunerea este aprobată drept pentru care
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. Irimescu Veronica precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate, favorabil.
Nefiind înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind aprobată cu 12 voturi pentru şi 3
abţineri (Viţega Mihai, Covariuc Mihai, Hreniuc Viorel).
Se trece la punctul nr. 15: - Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, la care se
prezintă următoarele materiale:
Dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru prezintă consiliului local adresa Instituţiei
Prefectului–Judeţul Suceava referitoare la petiţiile adresate acestei instituţii de către numiţii
Ţical Gheorghe Sorin şi Ţical Vasile, având nr. de înregistrare 7050/CG, 7023/CG, 5522/NC şi
5521/NC. Din conţinutul acestei adrese rezultă că s-ar impune „anularea licitaţiei privind
arendarea suprafeţelor agricole aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, inclusiv a
HCL nr. 8/12.04.2010, HCL nr. 49/24.11.2010 şi HCL nr. 20/23.04.2013”.
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru prezintă în continuare opinia sa motivată, redactată şi
în scris şi înregistrată sub nr. 3546 din 25.06.2013, cu privire la faptul că toate aceste hotărâri
(HCL nr. 8/12.04.2010, HCL nr. 49/24.11.2010 şi HCL nr. 20/23.04.2013) sunt legale, adoptate
cu respectarea tuturor prevederilor legale, şi că nu se impune revocarea sau anularea lor. De
asemenea arată că toate aceste hotărâri au fost comunicate Instituţiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate, fără a se formula din partea aceste instituţiei vreo observaţie
critică şi nici vreo cerere de reanalizare sau de revocare a respectivelor acte administrative.
Consideră că punctul de vedere exprimat în adresa prefecturii este cel mai probabil rezultatul
unei erori şi ar fi o greşeală să se treacă la revocarea hotărârilor consiliului local fără ca mai întâi
să se solicite cuvenitele clarificări din partea prefecturii. Mai precizează dl. secretar că informat
în scris şi Instituţia Prefectului cu privire la opinia sa în această chestiune.
Dl preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircea consultă membrii consiliului local care în
majoritatea lor sunt de acord cu opinia exprimată de dl secretar şi solicită acestuia ca până la
următoarea şedinţă de consiliu să redacteze în acest sens o adresă către Instituţia Prefectului în
care să se prezinte şi punctul de vedere al consiliului local.
Se prezintă în continuare raportul întocmit de d-na ing. Balan Oana cu privire la cererea
depusă de numiţii Covariuc Mihai şi Daniliuc Ioan din care rezultă că terenurile pe care
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susnumiţii le-au solicitat sub formă de închiriere sau arendă fac deja obiectul altui contract de
arendare, având nr. 35/19.04.2011, încheiat cu Asociaţia Ţurcana Milişăuţi. Prin urmare nu se
poate da curs cererii acestora, terenurile respective nefiind disponibile.
Se prezintă o interpelare formulată de consilierii locali Viţaga Mihai, Hreniuc Viorel şi
Covariuc Mihai, referitoare la organizarea unor manifestări tradiţionale cu ocazia Hramului
Bisericii Sf. Procopie, la data de 8 iulie.
Răspunde la această interpelare dl. primar Mircea Laurus care arată că de câţiva ani a renunţat
să mai organizeze strânsura de Sf Procopie pentru că nu a mai existat interes din partea
populaţiei; cu câţiva ani în urmă se făceau toate pregătirile, se aducea muzica, dar lumea nu
venea la strânsură, abia dacă se strângeau 2 perechi la horă. Realitatea este că s-a pierdut din
păcate acest obicei şi de aceea nu consideră oportun să se cheltuiască bani de la buget pentru
ceva ce nu nu mai prezintă interes pentru locuitorii Milişăuţiului.
Pe de altă parte nu se opune în niciun fel să se organizeze strânsura de către un grup de iniţiativă,
cum sunt de exemplu autorii interpelării, cărora le va da toate autorizaţiile necesare organizării
unei asemenea manifestări.
Dl. viceprimar Popescu Vichentie arată că şi la Bădeuţi se organizează strânsură de Hramul Sf.
Maria, nu mai e aşa de multă lume ca pe vremuri, dar organizarea nu se face de primar ci de un
grup de gospodari, printre care şi dânsul. Şi la Milişăuţi se poate face la fel.
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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