ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 28 ianuarie 2014, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 1/23.01.2014, adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe site-ul primăriei, iar
convocarea consilierilor s-a făcut prin invitaţii scrise transmise sub luare de semnătură
precum şi prin mijloace electronice (e-mail, SMS).
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru efectuează apelul consilierilor şi constată că
sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie (absenţi motivat d-nii
consilieri Covariuc Mihai şi Pîslariu Petru). Participă la şedinţă primarul oraşului
Milişăuţi - dl Laurus Mircea, delegatul sătesc al satului Lunca - dl Leviţchi Ioan, dl.
contabil Drăgan Florentin, alte persoane.
Se constată că este întrunit cvorumul legal iar şedinţa, legal constituită, poate fi
deschisă.
Dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel 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 proceselor verbale ale şedinţelor extraordinare ale consiliului local al
oraşului Milişăuţi din 22 decembrie respectiv 30 decembrie 2013
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi;
2
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru
anul 2014
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
3
Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al
Oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
4
Proiect de hotărâre privind arendarea terenurilor agricole aparţinând domeniului
privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
5
Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Fosă vidanjabilă şi canalizare la sala de sport a oraşului
Milişăuţi”
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
Pagina 1

6
Proiect de hotărâre privind acordul de preluare fără plată a unei staţii mobile de
electroalimentare de 40 KVA
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
7
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului
privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
8
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile aparţinând
domeniului privat al oraşului Milişăuţi
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
9

Cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
Ordinea de zi se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.

La punctul 1 al ordinii de zi, dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel dă cuvântul
d-lui secretar Semeniuc Viorel Dumitru pentru a prezenta procesele verbale al şedinţelor
consiliului local al oraşului Milişăuţi din 22 şi respectiv 30 decembrie 2013. După lectura
acestora, nefiind observaţii, se trece la vot, fiind aprobate cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 2 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2014, dl preşedinte de şedinţă Hreniuc
Viorel dă cuvântul d-lui primar Laurus Mircea, în calitate de iniţiator, pentru a prezenta
proiectul de hotărâre și expunerea de motive. Dl. primar subliniază faptul că la întocmirea
bugetului au existat multe constrângeri ce trebuie respectate, fondurile fiind insuficiente
faţă de cât ar fi necesar, mai ales că la colectarea impozitelor şi taxelor locale se
înregistrează restanţe mari.
În continuare se prezintă raportul de specialitate întocmit de dl contabil-şef Dragan
Florentin şi raportul de avizare al comisiei de specialitate - de către dl. consilier Avram
Constantin.
Dl. secretar Semeniuc Viorel aduce la cunoştinţa consilierilor conţinutul a două
adrese ale Instituţiei Prefectului, având nr. 841/PG/2014, referitoare la necesitatea
cuprinderii în mod obligatoriu în bugetul local a fondurilor necesare pentru realizarea
unor acţiuni prevăzute de Legea nr. 165/2013 precum şi alte categorii de cheltuieli.
Dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel invită consilierii prezenţi la dezbateri pe
marginea proiectului de buget, anunţând că are şi dânsul un amendament, respectiv de a
se dirija suma de 157.000 lei de la baza sportivă pentru terminarea lucrărilor la şcoală.
Dl. contabil-şef Drăgan Florentin se opune acestui amendament întrucât suma prevăzută
pentru baza sportivă este de fapt 90.000 lei şi reprezintă arierate, care trebuie obligatoriu
achitate.
Dl. consilier Calinciuc Mircea întreabă câţi bani s-au investit până în prezent la
Şcoala Milişăuţi.
Răspunde dl. contabil-şef Drăgan Florentin că s-au cheltuit până în prezent circa 8-10
miliarde lei vechi.
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Dl. consilier Calinciuc Mircea recunoaşte că este normal ca proiectul de buget să
fie întocmit de către primar, aşa cum consideră că este mai bine pentru comunitate, în
fond dânsul fiind cel pe care cetăţenii l-au ales să conducă oraşul, să stabilească
priorităţile de investiţii. Cu toate acestea are câteva observaţii asupra cheltuielilor
propuse, de exemplu suma de 670 mii lei pentru o fosa septica la sala de sport i se pare
exagerat. La fel a fost si atunci când s-au luat bani cu împrumut pentru asfaltat drumul
Burlei, acum se plăteşte 20 de ani rate la bancă dar nu se ştie dacă asfaltul o să reziste 20
de ani! Alt exemplu, s-a construit grădiniţă nouă, după 2 ani arată cum arată şi nu
răspunde nimeni!
- Dl. primar Mircea Laurus recunoaşte că la unele lucrări executate au apărut şi
neajunsuri, datorate de multe ori lipsei de seriozitate a constructorului, care a căutat doar
să încaseze banii pentru lucrări de slabă calitate. De exemplu şcoala care nu se mai
termină, firma a fost aleasă la inspectorat, politic, şi s-a ştiut de la bun început că nu va
putea face lucrarea cu banii cât au licitat, dar s-au bazat că vor primi suplimentar.
Oricum, unde s-au făcut greşeli grave nu se poate să nu răspundă cei responsabili: au fost
diriginţi de şantier care trebuiau să urmărească permanent lucrările, au fost
administratori, directori, şi vor răspunde.
Dl. consilier Hreniuc Viorel întreabă de ce nu s-au prevăzut sume pentru cultură,
religie, recreere, protecţie civilă, dezvoltare locală, etc.
- Dl. primar Mircea Laurus reaminteşte faptul că proiectul de buget s-a făcut cu mari
constrângeri, astfel că nu au putut fi prevăzute sume suficiente la mai multe capitole, dar
asta nu înseamnă că respectivele domenii vor fi abandonate. Pentru cultele religioase se
va ocupa să obţină fonduri de la bugetul judeţean, pentru dezvoltare locală sunt deja
făcutre mai multe proiecte şi studii, nu-i nevoie să se mai facă altele, dacă măcar s-ar
aproba cele întocmite deja: apărări şi regularizări de maluri, canalizare, modernizare
drumuri şi altele.
Nefiind alte luări de cuvânt dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc viorel supunela vot
proiectul de buget care este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 3 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind prelungirea
valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Milişăuţi, dl preşedinte de şedinţă
Hreniuc Viorel 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 ing. Balan Oana precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate,
favorabil.
Nefiind observaţii sau întrebări, se trece la vot, hotărârea fiind aprobată cu
unanimitate de voturi pentru.
La punctul nr. 4 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind arendarea
terenurilor agricole aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, dl preşedinte de
şedinţă Hreniuc Viorel 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 dl ing. Daniliuc Ilie precum şi raportul de avizare al comisiei de
specialitate, favorabil.
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Dl. consilier Viţega Mihai solicită să i se prezinte până la şedinţa viitoare o
evidenţă a terenurilor din toloacă.
Nefiind alte observaţii sau întrebări, dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel
supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 5 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Fosă
vidanjabilă şi canalizare la sala de sport a oraşului Milişăuţi”, dl preşedinte de şedinţă
Hreniuc Viorel 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 dl. inspector Ripan Ionică precum şi raportul de avizare al comisiei de
specialitate, favorabil.
Nefiind observaţii sau întrebări, se trece la vot, hotărârea fiind aprobată cu
unanimitate de voturi pentru.
La punctul nr. 6 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind acordul de
preluare fără plată a unei staţii mobile de electroalimentare de 40 KVA, dl preşedinte
de şedinţă Hreniuc Viorel 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 dl. inspector Ripan Ionică precum şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate, favorabil.
Nefiind observaţii sau întrebări, dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel supune la
vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul nr. 7 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, dl preşedinte de
şedinţă Hreniuc Viorel dă cuvântul d-lui primar Mircea Laurus 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. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel invită consilierii prezenţi la dezbateri pe
marginea proiectului de hotărâre, întrebând şi dacă sunt eventual propuneri pentru
modificarea preţului de pornire al licitaţiei. Nu se anunţă nicio înscriere la cuvânt astfel
că se trece la vot, hotărârea fiind aprobată cu unanimitate de voturi pentru.
La punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezmembrării unor imobile 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.
Dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel întreabă la cât se ridică costurile pentru un
raport de evaluare a terenului. Întrucât nu se cunoaşte răspunsul la întrebare de către cei
prezenţi, acesta va fi comunicat la viitoarea şedinţă.
Nefiind alte observaţii sau întrebări, dl. preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel
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supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu unanimitate de voturi.
La ultimul punct al ordinii de zi, nr. 9, Cereri, petiţii, întrebări, interpelări,
diverse, se prezintă mai multe cereri referitoare la cumpărarea de terenuri din domeniul
privat.
- Popescu Constantin solicită 1200 mp - se aprobă de principiu;
- Leviţchi Gheorghe solicită să cumpere circa 300 mp - se aprobă de principiu;
- Petrescu Vasile solicită 160 mp - se aprobă de principiu;
- Popescu Petrică solicită să cumpere 7-8 ari - se aprobă de principiu;
- Hreniuc Vasile solicită să cumpere 560 mp - se aprobă de principiu.
Constatând că nu mai sunt alte probleme în discuţie şi că ordinea de zi s-a epuizat,
dl preşedinte de şedinţă Hreniuc Viorel 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,
Hreniuc Viorel

Secretar,
Viorel Dumitru Semeniuc
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