ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
PR O C ES – VE RBAL
încheiat astăzi 31 august 2018, în cadrul ședinței extraordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 175 din 27/08/2018,
adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei și pe internet, iar convocarea
consilierilor s-a făcut prin invitații scrise, transmise sub luare de semnătură.
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru fiind în concediu de odihnă, atribuţiile
acestuia fiind delegate temporar, conform dispoziţiei nr. 162 din 13 iulie 2018, dlui
consilier juridic Marius-Florian Dan, care, efectând apelul consilierilor, constată că sunt
efectiv prezenţi în sala de ședință 10 din cei 14 consilieri locali aflaţi la acest moment
în funcţie, consiliul local având în acest moment un consilier demisionar încă
neînlocuit, iar din cei în funcţie, dl Vițega Mihai absent pe motiv de boală, dl Pascaru
Ioan Virgil și dl Cazac Vasile absenţi din motiv de deplasare. Se votează în unanimitate
motivarea consilierilor absenți.
La ședință mai participă dl viceprimar Popescu Vichentie, dl. Levițchi Ioan delegat al satului Lunca și dl contabil-șef Drăgan Florentin.
Dl președinte de ședință Popescu Petru anunță deschiderea lucrărilor ședinței și
prezintă proiectul ordinii de zi conform dispoziției de convocare:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de
40.000 lei de la bugetul local al orașului Milișăuți, Parohiei Ortodoxe Bădeuți.
Inițiator – Laurus Mircea, primar al orașului Milișăuți.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului
Milișăuți, pentru anul 2018. Inițiator – Laurus Mircea, primar al orașului
Milișăuți.
Dl. jurist Marius-Florian Dan, întreabă consiliul dacă în legătură cu punctele aflate
pe ordinea de zi, ar putea exista situații de conflicte de interese sau incompatibilități.
Nu se anunță niciun caz de potențial conflict de interese sau incompatibilitate.
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Se depun rapoarte ale comisiilor de specialitate pentru fiecare punct al ordinii de zi, ,
așa încât vor putea fi dezbătute.
Dl președinte de ședință Popescu Petru, supune la vot proiectul ordinii de zi, care se
aprobă în unanimitate.

Proiecte de Hotărâri:
Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în
valoare de 40.000 lei de la bugetul local al orașului Milișăuți, Parohiei
Ortodoxe Bădeuți. Inițiator – Laurus Mircea, primar al orașului Milișăuți.
Nefiind discuții, se supune la vot acest proiect și se aprobă cu unanimitate de
voturi.
Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
orașului Milișăuți, pentru anul 2018. Inițiator – Laurus Mircea, primar al
orașului Milișăuți.
În cadrul acestui punct al ordinii de zi,se dă ocazia dlui contabil-șef să prezinte în
plen, așa cum a făcut și în ședința comisiei, principalele modificări.
Dl consilier Popescu Mircea intervine întrebând dacă sumele alocate au
destinație strictă pe un anume proiect și nu vor fi folosite în alte scopuri, fiind banii
guvernului care trebuie cheltuiți cu mare atenție iar responsabilii să răspundă de
calitatea lucrării.
Dl contabil-șef prezintă cele trei obiective și valoarea sumelor alocate, iar pentru
a nu fi suspiciuni în legătură cu calitatea lucrărilor, propune dlor consilieri să solicite ca
o comisie formată din consilieri, să participe și să supravegheze lucrările, dar dl
consilier Popescu Mircea arată că ar fi mai corect ca primăria să scoată aceste lucrări la
licitație în loc de a le încredința direct, chiar dacă există și această păosibilitate.
Se dă citire de către dl contabil, adresei primite de la prefectură referitor la modul
în care se pot atribui aceste lucrări, prin procedura de negociere fără publicare
prealabilă. Susține deasemenea că se vor trimite invitații de participare la negocieri
către mai mulți agenți economici, iar dl Popescu Mircea solicită ca negocierile să se
facă cu minim trei agenți economici.
Dl consilier Cazac Adrian susține nevoia desemnării unei comisii a Consiliului
Local, ori de câte ori este vorba de lucrări publice, pe care să le supravegheze și să le
verifice această comisie până la recepția lucrărilor.
Dl Daniliuc Mircea întreabă cine a constatat nevoia reabilitării unor drumuri
care, în realitate nu au nevoie de reabilitare, iar dl Avram Constantin răspunde că banii
au fost alocați de la guvern și că nu trebuie să se piardă.
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Dl președinte de ședință permite dlui Drăgan să expună și celelalte modificări ale
proiectului de rectificare, care la capitolul iluminat public, face observația că la o
adunare publică organizată recent de o parte a consilierilor locali s-au propagat
informații neadevărate în legătură cu cheltuirea unei sume de trei ori mai mari în
comparație cu anul trecut, pe execuția bugetară la 6 luni fiind numai 90.000 lei
cheltuiți, iar de atunci a mai trecut doar o lună. Arată deasemenea, că ar fi de dorit ca
cei care fac astfel de afirmații să se intereseze în prealabil care sunt cifrele exacte.
Dl consilier Popescu Mircea întreabă de ce nu se pune în practică acel proiect
care s-a votat în principiu, referitor la montarea unor lămpi economice.
Dl consilier Deleanu Ion Dan, arată la rândul său că proiectul de achiziționare în
rate fixe pe termen de 5 ani, fără dobândă, care ar fi acoperit cel puțin strada principală
și încă aproximativ 500 lămpi pe străzile secundare ar fi fost un proiect bun și s-ar fi
făcut o economie de aproape 35%, dar că anumiți consilieri s-au opus.
Dl Avram Constantin răspunde că atunci s-a sperat obținerea unor fonduri
europene așa cum a obținut și orașul Rădăuți.
Dl consilier Popescu Mircea solicită informații referitor la un alt obiectiv de pe
lista de investiții și anume „Puntea”, la care se arată de către dl contabil că se fac rampe
de acces de o lungime de 15m pe ambele maluri, pilele din beton, etc.
Dl consilier Cazac Adrian întreabă dacă sunt prinși și banii pentru premierea
copiilor, iar dl Popescu Mircea, solicită ca atunci când se vor premia, să se declare că
banii provin din partea Consiliului Local, care reprezintă comunitatea locală și nu din
partea unei singure persoane.
Dl contabil-șef Drăgan Florentin aduce în discuție faptul că nu există nicăieri în
clasificația bugetară granturi și consideră că va trebui modificată metodologia după ce
probabil va avea o discuție și cu dl secretar al orașului. O altă problemă ar fi faptul că
inclusiv pentru banii pe care-i alocăm acum, vor trebui justificate performanțe, iar în
bugetul anului viitor vor trebui prinse sume enorme care vor rămâne prinse până în luna
septembrie probabil, când vom putea constata ce performanțe s-au atins. Deasemenea
declară că alte primării au acordat burse de merit pentru premianți și nu granturi.
Dl. Avram Constantin avertizează ca nu cumva să se împiedice alocarea
premiilor din acest an, iar dl contabil arată că urmează să deschidă credite școlii, care
este ordonator terțiar de credite și care se va ocupa singură de partea de cheltuieli.
Dl consilier Deleanu Ion Dan, solicită cuvântul arătând că înțelege că granturile
se vor aloca începând din anul 2018-2019, iar dl contabil-șef Drăgan Florentin, arată că
după modul în care a fost redactată hotărârea și metodologia, inclusiv suma de 7500 lei
reprezintă un grant și că a luat deja măsura bugetării acestei sume.
Dl consilier Avram Constantin luând cuvântul, solicită consemnarea solicitării
unei chemări în garanție a constructorului care s-a ocupat de renovarea Casei de
Cultură, care prezintă deja mai multe deficiențe, iar dl contabil-șef răspunde că nu s-a
făcut recepția finală ci numai recepția la terminarea lucrărilor, cea finală urmând a se
face după expirarea perioadei de garanție, iar toate aceste deficiențe se vor remedia de
către constructor în această perioadă.
Cererea se susține și de către dl consilier Popescu Mircea care solicită să se facă
adresă scrisă către constructor, dar dl viceprimar Popescu Vichentie arată că s-au luat
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deja în evidență de către constructor aceste probleme, că adresa a fost făcută de dna ing.
Bălan Oana și că problemele vor fi remediate.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot punctul 2 al ordinii de zi și se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Se solicită aprobarea consiliului pentru prezentarea unei petiții din partea Asociației
Vetereanilor Războiului din Moldova 1992, a cărui reprezentant, în persoana dlui
Valeriu Ciobanu, dorește să ia cuvântul fiind prezent în primărie la momentul ședinței.
Se dă cuvântul dlui Ciobanu, care prezintă consilierilor o cerere de sprijin financiar
și material pentru realizarea unor portrete eroilor independenței din războiul din 1992,
cerere ce urmează să fie analizată în următoarea ședință ordinară.
Referitor la cererea depusă de dl Valeriu Ciobanu, dl consilier Avram Constantin
propune ca documentația depusă să fie multiplicată și dată parohiilor Bădeuți și
Milișăuți care se vor ocupa de aceste lucruri, iar dl jurist arată că petiția a fost
înregistrată la Primărie și că va necesita un răspuns după ce în următoarea ședință
ordinară va fi pusă în discuție.
Dl contabil-șef Drăgan Florentin reia citirea cererii depuse.

Dl președinte de ședință Popescu Petru, constatând că nu mai există alte
intervenții, ordinea de zi fiind epuizată, declară închisă ședința extraordinară a
consiliului local.

Preşedinte de şedinţă,
Popescu Petru

Pentru Secretar,
Jr. Marius-Florian Dan
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