ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 26 martie 2013, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 39/21.03.2013, 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 la începutul şedinţei un număr de 13 din totalul de 15 consilieri locali aflaţi
în funcţie, lipsind domnii consilieri Avram Aurel şi Calenciuc Radu Cornel. La scurt timp
după începerea lucrărilor s-a prezentat la şedinţă şi domnul Avram Aurel, iar pe parcursul
şedinţei a sosit şi dl. consilier Calenciuc Radu Cornel, ambii fiind înscrişi de către dl.
preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia în lista de prezenţă. 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. secretar Semeniuc Viorel Dumitru arată că întrucât mandatul de preşedinte de
şedinţă al d-lui Calenciuc Radu Cornel a ajuns la termen, se impune a fi ales un nou
preşedinte de şedinţă. Coordonarea alegerii noului preşedinte urmează a fi realizată de
decanul de vârstă, respectiv dl. consilier Peslar Vasile.
Se propune ca următorul preşedinte de şedinţă să fie desemnat, ca de obicei,
următorul în ordine alfabetică, respectiv dl. consilier Calinciuc Mircia.
Cu unanimitate de voturi dl. consilier Calinciuc Mircia este ales în funcţia de preşedinte
de şedinţă.
Dl. preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia preia conducerea lucrărilor şedinţei şi dă
cuvântul d-lui primar Laurus Mircea pentru a prezenta consiliului proiectul ordinii de zi,
care cuprinde:
1. Prezentarea proceselor verbale al şedinţelor consiliului local al oraşului Milişăuţi
din 18 februarie 2013 şi respectiv 28 februarie 2013;
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi.
2. Proiect de hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local pentru anul 2013 a
sumei de 2.842,02 lei rezultată din execuţia bugetului instituţiei publice finanţată
din venituri proprii;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru
anul 2013;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului
local şi ale bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii,
pentru anul 2012;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
5. Proiect de hotărâre privind procedura de avizare a solicitărilor de acordare a
dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra unor terenuri din domeniul
public sau privat al oraşului Milişăuţi, necesare prestării sau furnizării de servicii
cu caracter de utilitate publică în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiilor şi a altor categorii de drepturi
ce se acordă personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
oraşului Milişăuţi;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unui
teren aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui teren
aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi şi însuşirea preţului de pornire a
licitaţiei;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea
consiliului local nr. 2/31.01.2013 privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Mansardare bază sportivă
multifuncţională, oraş Milişăuţi, judeţul Suceava” ;
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi.
10.Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
Dl. consilier Viţega Mihai arată că nu este de acord cu discutarea punctului nr. 6
Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiilor şi a altor categorii de drepturi ce
se acordă personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului
Milişăuţi deoarece Comisia de specialitate nu a discutat acest proiect şi nu a emis un
raport de avizare.
Dl. preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia propune amânarea acestui punct până la
întocmirea raportului de avizare, propunere aprobată cu unanimitate de voturi.
Alte observaţii cu privire la ordinea de zi nu mai sunt, se trece la vot, proiectul
ordinii de zi fiind aprobat cu unanimitate de voturi (mai puţin punctul nr. 6).
La punctul 1 al ordinii de zi, dl. preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia dă cuvântul
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d-lui secretar Semeniuc Viorel Dumitru pentru a prezenta procesele-verbale ale şedinţelor
consiliului local al oraşului Milişăuţi din 18 şi respectiv 28 februarie 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 preluarea ca venit la
bugetul local pentru anul 2013 a sumei de 2.842,02 lei rezultată din execuţia bugetului
instituţiei publice finanţată din venituri proprii;, 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.
Nefiind înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de
voturi.
La punctul nr. 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 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, favorabile.
După prezentarea materialelor dl. preşedinte de şedinţă Calinciuc Mircia acordă dreptul la
cuvânt.
- dl. consilier Peslar Vasile întreabă de ce a crescut cu 135% venitul estimat a fi realizat
din impozitul pe construcţii? De asemenea de ce la capitolul de cheltuieli alte bunuri şi
servicii sunt înscrise valori mari?
Răspunde dl. contabil Drăgan Florentin că pentru impozitul pe construcţii se estimează că
sumele încasate vor fi mai mari decât în anul precedent, iar capitolul „alte bunuri şi
servicii„ cuprinde o gamă larga de achizitii ce nu pot fi incadrate la alte capitole, drept
pentru care si suma prevazuta este mai mare.
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea fiind adoptată cu
unanimitate de voturi.
La şedinţă se prezintă dl. consilier Calinciuc Radu Cornel, moment în care cvorumul
devine de 15 consilieri prezenţi.
Se trece la punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de
execuţie ale bugetului local şi ale bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, pentru anul 2012. 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, care perizintă de asemenea anexele la
proiectul de hotărâre, bilanţul, rezultatul patrimonial, fluxurile de trezorerie, etc. Raportul
de avizare al comisiei de specialitate este favorabil.
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La discuţii se înscriu:
- dl. consilier Peslar Vasile cere explicaţii cu privire la sumele înscrise la capitolul
activităţi autofinanţate, de ce cheltuielile sunt mai mari decât veniturile? Dl. contabil
Dragan Florentin arată că întrucât a existat sold la începutul perioadei, cheltuielile au
putut fi mai mari decât venitul pe anul respectiv.
- dl. consilier Hreniuc Viorel întreabă dece sunt creşteri de stocuri? Dl. contabil Dragan
Florentin arată că creşterile de stocuri s-au înregistrat la unităţile de învăţământ care s-au
dotat cu mobilier.
Nemaifiind 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 procedura de
avizare a solicitărilor de acordare a dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit, asupra
unor terenuri din domeniul public sau privat al oraşului Milişăuţi, necesare prestării
sau furnizării de servicii cu caracter de utilitate publică în domeniul energiei electrice
şi al gazelor naturale;.
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.
Punctul nr. 6 fiind amânat, se trece la punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind
aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului
privat al oraşului Milişăuţi.
Dl. consilier Viţega Mihai solicită a se amâna de la dezbatere şi punctul nr. 7 înreucât nu
este însoţit de raportul de avizare al comisiei de specialitate.
Dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru arată că a fost întocmit un raport de avizare din
partea Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr. 1782/25.03.2013, de pe care înmânează
câte o copie tuturor consilierilor ce nu l-au primit. Precizează că raportul nu a putut fi
comunicat în timp util tuturor consilierilor locali deoarece a fost depus la secretar chiar
înainte de şedinţă.
Dl. preşedinte de şedinţă, Calinciuc Mircia, constatând că există raport de avizare, 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-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 12 voturi
pentru, 1 vot contra (Viţega Mihai) şi 2 abţineri (Huţuleac Gheorghe şi Hreniuc Viorel).
La punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie
publică, a unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi şi însuşirea
preţului de pornire a licitaţiei.
Dl primar Laurus Mircea prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de motive,
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după care se prezintă raportul de specialitate întocmit de d-na arhitect-sef Balan Oana şi
cel de avizare al comisiei de specialitate, favorabile.
La cuvânt se înscriu următorii:
- dl. consilier Sauciuc Adrian Dumitru consideră că aceast proiect de hotărâre ar trebui
respins deoarece deja sunt destule antene în zonă iar una în plus nu ar aduce decât o
creştere a expunerii populaţiei la radiaţii.
- dl. consilier Calenciuc Radu cornel este de aceeaşi părere, solicitând a se respinge acest
proiect.
Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, se trece la vot, hotărârea este respinsă cu
unanimitate de voturi.
La punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei
la Hotărârea consiliului local nr. 2/31.01.2013 privind aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Mansardare bază sportivă
multifuncţională, oraş Milişăuţi, judeţul Suceava” dl. preşedinte de şedinţă Calinciuc
Mircia dă cuvântul d-lui primar Laurus Mircea care 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 12 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă (Viţega Mihai, Huţuleac Gheorghe) şi 1 abţinere (Covariuc Mihai).
La ultimul punct, nr. 10 - Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse, se prezintă
următoarele materiale:
- dl. Lucescu Constantin din Bădeuţi solicită circa 300 mp sub formă de concesiune.
Se aprobă de principiu această cerere urmând a se întocmi documentaţia prealabilă.
- SC FE AGRAR SRL Rădăuţi solicită să cumpere sau să concesioneze teren agricol. Cu
unanimitate de voturi se decide respingerea acestei solicitări din lipsă de terenuri
disponibile.
- SC Test Prima solicită să concesioneze o suprafaţă de 1,80 ha teren lângă actuala
balastieră. Se decide amânarea discutării acestui punct pentru ca solicitantul să prezinte
un plan de situaţie cu privire la amplasamentul exact al terenului vizat precum şi
motivaţia concesionării, destinatia pe care intentionează să o dea terenului.
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

Pagina 5

