ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S – V E R B A L*
încheiat astăzi 23 noiembrie 2016, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului local al orașului Milișăuți
Ședința a fost convocată prin Dispoziția primarului cu nr. 180/16.11.2016, 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 efectuează apelul consilierilor şi constată că sunt
prezenţi toți cei 15 consilieri locali aflaţi în funcţie precum și dl Păsăilă Mihai Daniel, delegat al
satului Lunca. Dl viceprimar Popescu Vichentie arată că dl primar Mircea Laurus nu poate
participa la ședință întrucât se află într-o deplasare la București pentru depunerea unor proiecte.
La ședință mai participă directoarea Școlii Gimnaziale Milișăuți, dna Semeniuc Liliana, contabila
școlii, dna Dăscălescu Carmina precum și dl administrator Mariuțac Mihai. La ședință mai este
prezenta dra Ioneac Iuliana, candidat desemnat câștigător la concursul de ocupare a postului de
consilier juridic.
Se constată că este întrunit cvorumul legal iar şedinţa poate fi deschisă.
Dl preşedinte de şedinţă în funcție, Avram Constantin, preia conducerea lucrărilor ședinței
și pentru început supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, care cuprinde următoarele puncte:
1 Prezentarea procesului-verbal al şedinţei consiliului local din 26 octombrie 2016.
Iniţiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretarul oraşului Milişăuţi;
2 Proiect de hotărâre privind încadrarea drei Ioneac Iuliana Emmy în funcția de consilier
juridic debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local
Iniţiatori: consilierii locali Hreniuc Viorel, Păsăilă Virgil, Pascaru Ioan Virgil;
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Construire magazie depozitare, împrejmuire și instalație de iluminat teren
de sport, copertină la intrarea principală, la Școala Gimnazială Bădeuți, orașul Milișăuți,
județul Suceava”
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
4 Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricţii de tonaj pentru protecția străzii
Podului din localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți
Iniţiator: Mircea Laurus – primarul oraşului Milişăuţi;
5 Adrese, cereri, petiţii, întrebări sau interpelări.
Ordinea de zi se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 al ordinii de zi dl președinte de ședință Avram Constantin dă cuvântul dlui
secretar Semeniuc Viorel pentru a prezenta procesul verbal al ședinței consiliului local din data
de 26.10.2016.
După prezentarea procesului verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de
26.10.2016 se face o singură observație de către dl consilier Vițega Mihai care solicită a se
*

Procesul-verbal are caracter provizoriu, urmând a fi aprobat la următoarea ședință a consiliului local.
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menționa la punctul 3 al ordinii de zi că votul împotrivă la hotărârea de rectificare buget este
motivat de prețul exagerat de mare la puntea pietonală.
Procesul verbal este completat conform solicitării d-lui consilier Vițega Mihai.
Dl președinte de ședință Avram Constantin supune la vot procesul-verbal din data de
26.10.2016, care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl președinte de ședință Avram Constantin propune ca înainte de a se trece la dezbaterea
celorlalte puncte de pe ordinea de zi să se acorde cuvântul dnei Semeniuc Liliana, directoare a
Școlii Gimnaziale Milișăuți, pentru a prezenta consiliului local principalele probleme cu care se
confruntă unitatea de învățământ. La discuții este invitat și dl contabil-șef Drăgan Florentin.
D-na Semeniuc Liliana solicită sprijinul consiliului local, respectiv asigurarea fondurilor
necesare pentru realizarea unor lucrări și achiziții de bunuri, în special pentru a se putea obține
autorizațiile de funcționare de la ISU și de la alte autorități.
Dl consilier Hreniuc Viorel întreabă dacă aceste categorii de cheltuieli sunt cuprinse în
bugetul propriu al școlii?
Dna Semeniuc Liliana arată că deși școala are un buget propriu, acesta nu poate fi utilizat
decât pentru anumite categorii de cheltuieli: consumabile, cheltuieli curente, de întreținere,
reparații, altele asemenea. Școala nu are voie să folosească banii din bugetul propriu pentru
achiziția unor obiecte de folosință îndelungată (mobilier, aparatură, alte dotări) deoarece sunt
considerate investiții. Clădirile în care funcționează unitățile de învățământ sunt proprietatea
orașului și administrate de consiliul local.
Dl contabil-șef Drăgan Florentin amintește faptul că anul trecut consiliul local a asigurat
sume importnate de la bugetul local pentru dotarea școlii, însă anul acesta bugetul este mult mai
mic, posibilitățile de finanțare fiind astfel mai reduse, deci nu poate garanta că se vor asigura toate
necesitățile.
Dl consilier Popescu Mircea întreabă pe dl. contabil Drăgan Florentin dacă sunt bani în
buget pentru investițiile ce urmează a se realiza la Școala Bădeuți conform punctului 3 al ordinii
de zi.
Dl contabil-șef Drăgan Florentin arată că potrivit normelor legale nicio cheltuială nu poate
fi prevăzută în buget decât după aprobarea de către consiliul local a indicatorilor tehnicoeconomici; abia după aprobarea acestora se va rectifica bugetul local probabil prin transferul unei
sume din fondul de rezervă.
Dl consilier Țical Nicolae întreabă de ce s-a adresat școala către consiliul local cu solicitări
de a se cumpăra anumite piese, robineți parcă, nu se pot cumpăra direct din fondurile școlii?
Dna directoare Semeniuc Liliana arată că toate solicitările școlii au ca obiect bunuri care
din punct de vedere contabil se încadrează la alte capitole decât cele ce se pot achiziționa din
fondurile proprii ale școlii.
Dl administrator Mariuțac Mihai precizează că nu este vorba de simpli robineți ci de
anumite dotări necesare la toalete pentru obținerea autorizației sanitare.
Dl consilier Vițega Mihai solicită unele informații în legătură cu funcționarea centralei
termice a școlii.
Dna directoare Semeniuc Liliana arată că la data recepției lucrărilor de reabilitare a școlii
centrala termică era în stare de funcționare, defecțiunea a apărut ulterior.
Dl consilier Vițega Mihai întreabă dacă centrala este în garanție?
Dna directoare Semeniuc Liliana menționează că după știința sa centrala ar trebui să fie în
garanție, dl contabil-șef Drăgan Florentin presupune că nu mai este în garanție; pentru lămurirea
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acestei chestiuni trebuie verificat dosarul tehnic aflat la compartimentul de specialitate al
primăriei.
Dl. președinte de ședință Avram Constantin întreabă pe dl. administrator Mariuțac Mihai
de ce s-au descărcat lemnele de foc în fața școlii, trebuiau depozitate într-un loc protejat, astfel
încât să nu prezinte pericol pentru copii. De asemenea întreabă de ce nu s-au tăiat lemnele din
anii trecuți?
Dl administrator Mariuțac Mihai răspunde că autocamionul care a făcut transportul nu a
putut intra în curtea școlii și atunci a descărcat lemnele unde s-a putut, urmează să fie depozitate
într-un loc corespunzător.
Dna directoare Semeniuc Liliana arată că sunt într-adevăr de mai mulți ani butuci rămași
netăiați fiindcă drujba școlii este cu lama scurtă și nu face față. S-a contactat deja o firmă
specializată care în scurt timp va rezolva această problemă.
Dl consilier local Pascaru Ioan Virgil întreabă de ce nu sunt demolate toaletele vechi din
funcdul curții care strică imaginea școlii și chiar pot fi un pericol pentru elevi?
Răspunde dna directoare Semeniuc Liliana care arată că școala nu are dreptul să demoleze
acele construcții, care sunt proprietatea primăriei și că s-au făcut mai multe adrese din partea
școlii pentru a se lua măsuri în ce privește anexele respective.
Dl administrator Mariuțac Mihai prezintă mai multe adrese prin care primăria a fost
sesizată despre necesitatea demolării acestor construcții.
Dl consilier local Pascaru Ioan Virgil cere domnului viceprimar Popescu Vichentie să ia
măsurile necesare pentru a se demola acele toalete.
Dl consilier Vițega Mihai întreabă dacă mai sunt și alte probleme urgente din partea școlii?
țele arată că crede că
Dna directoare Semeniuc Liliana arată că principalele obiective pe termen scurt sunt
obținerea avizelor de funcționare, avizul ISU, care sunt foarte greu de obținut deoarece
reabilitarea școlii, începută prin anul 2008, s-a realizat după alte cerințe, care nu mai corespund
în prezent, fiind necesare alte dotări și lucrări: de exemplu nu se mai acceptă lambriuri din
materiale plastice – trebuie înlocuite, casa scării trebuie reproiectată, etc. Ar mai fi necesar un
sistem de supraveghere video interior și exterior deoarece nu există personal de pază, amenajarea
curților interioare, repararea treptelor de la intrarea principală, realizarea de împrejmuiri pe toate
laturile, materiale sportive pentru școala Bădeuți, amenajarea curții grădiniței Milișăuți, reparații
acoperiș școala Bădeuți. Acoperișul nu este dotat cu parazăpezi, existând riscul de căderi de
zăpadă sau gheață care pot accidenta elevii sau cadrele didactice. De asemenea mai arată că în
urma unui control s-a dispus realizarea de rampe și alte dotări pentru accesul persoanelor cu
dizabilități.
Dl consilier Popescu Mircea recomandă ca pentru obținerea avizului ISU să se apeleze și
la specialiștii din cadrul primăriei. Mai recomandă dlui administrator Mariuțac Mihai să curețe
burlanele, fiindcă din cauză că nu sunt curățate se înfundă și apoi curg.
Dl consilier Petrescu Petru Romeo confirmă faptul că avizul ISU este foarte greu de
obținut, fiind necesare investiții mari, dotări suplimentare cum ar fi un bazin cu rezervă de apă,
îngropat, și alte instalații costisitoare.
Dna directoare Semeniuc Liliana mai precizează că s-a înființat Asociația de părinți, iar
cei care doresc să doneze sau să sponsorizeze această asociație sunt rugați să o facă, sumele
obținute urmând a fi utilizate în cadrul școlii, în beneficiul elevilor.
Dl. președinte de ședință Avram Constantin constată că solicitările școlii sunt foarte multe
și întreabă ce oferă școala comunității?
Dna directoare Semeniuc Liliana consideră că rezultatele școlii sunt evidente, mulți elevi
ajung la licee bune, obțin rezultate bune la evaluări, concursuri și olimpiade. Corpul profesoral
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este implicat, dovadă fiind și obținerea premiului în valoare de 22000 euro în cadrul concursului
Kaufland, la care au participat foarte multe școli din întreaga țară.
Dl consilier Țical Nicolae o încurajează pe dna directoare să se adreseze Consiliului local
ori de câte ori va fi cazul, asigurând-o de tot sprijinul din partea consilierilor.
Dl. președinte de ședință Avram Constantin consideră constructivă această discuție și
mulțumește conducerii școlii pentru participare, anunțând în continuare reluarea ordinii de zi de
la punctul nr. 2 - Proiect de hotărâre privind încadrarea drei Ioneac Iuliana Emmy în funcția
de consilier juridic debutant în cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului local.
După prezentarea de către dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru a proiectului de hotărâre,
constatându-se că rapoartele de specialitate și de avizare sunt favorabile, se trece la dezbateri.
Dl consilier Pascaru Ioan Virgil felicită pe d-ra Ioneac pentru câștigarea concursului și ține
să menționeze faptul că deși subiectul nr. 1 a fost cu dedicație pentru cineva anume, până la urmă
concursul s-a desfășurat în mod corect.
Nu mai sunt alte intervenții, dl. președinte de ședință Avram Constantin anunță trecerea la
vot, hotărârea fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Dra Ioneac Iuliana Emmy este felicitată de membrii consiliului local, și la rându-i
mulțumește consilierilor pentru votul de încredere acordat, promițând că se va strădui să-și facă
datoria corect și cu eficiență.
Se trece la punctul nr. 3 din ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire magazie depozitare,
împrejmuire și instalație de iluminat teren de sport, copertină la intrarea principală, la Școala
Gimnazială Bădeuți, orașul Milișăuți, județul Suceava, după prezentarea documentațiilor,
întrucât rapoartele de specialitate și de avizare sunt favorabile și constatându-se că nu există
înscrieri la cuvânt, dl preşedinte de şedinţă Avram Constantin anunță trecerea la vot. Cu
unanimitate de voturi se aprobă această hotărâre.
La punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricţii de
tonaj pentru protecția străzii Podului din localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți, dl președinte de
ședință Avram Constantin dă cuvântul d-lui secretar pentru a prezenta documentația referitoare al
acest proiect.
Dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru arată că datorită legislației neclare precum și
opiniilor diferite pe care le au autoritățile cu privire la procedura instituirii interdicțiilor de
circulație, proiectul de hotărâre a suferit mai multe modificări, forma finală transmisă odată cu
invitația la ședință având, în opinia sa, cele mai mari șanse să fie acceptată atât de instituția
prefecturii cât și de celelalte autorități implicate (poliția rutieră, ministerul transporturilor).
Această formă a proiectului de hotărâre răspunde criticilor aduse HCL nr. 37/11.08.2016, în sensul
că din textul hotărârii rezultă cu claritate că momentul intrării efective în vigoare a interdicției
este ulterior obținerii avizului poliției rutiere. Totodată operațiunea de informare a ministerului
transporturilor, a poliției rutiere și a utilizatorilor este prealabilă intrării în vigoare a interdicției,
fîcându-se în teremenul legal de 5 zile de la data comunicării către prefect.
Nu sunt alte intervenții, se trece le vot, hotărârea fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul 5 - Adrese, cereri, petiţii, întrebări sau interpelări, dl președinte de ședință
Avram Constantin prezintă:
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1. cererea depusă de dl Pasaila Viorel pentru atribuirea unui teren conform Legii nr.
15/2003.
- dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru prezintă o informare privind prevederile Legii nr. 15/2003
și măsurile care trebuiesc întreprinse pentru punerea în aplicare a acesteia. De asemenea oferă
răspunsuri la toate întrebările consilierilor locali referitoare la modalitatea în care se poate atribui
legal teren d-lui Pasailă Viorel.
- dna arhitect șef Balan Oana Gabriela oferă explicații în legătură cu cazul d-lui Pasaila Viorel,
precizând că terenul la care face referire dl Pasaila a fost concesionat in urmă cu mai multi ani
familiei respective, dar dreptul de concesiune a fost anulat deoarece nu s-a obținut autorizație de
construire în termen de 1 an așa cum prevede legea nr.50/1991. Terenul este în domeniul privat și
poate fi concesionat cu aprobarea consiliului local. Înstrăinările de terenuri sunt temporar
suspendate în baza unei adrese venite din partea prefecturii.
- dl consilier Pascaru Ioan Virgil a observat că sunt parcele cu construcții și altele fără construcții,
cum s-au putut vinde?
- dna arhitect-șef Balan Oana arată că au putut fi vândute atât terenuri cu construcții cât și cele
fără construcții, dar procedura este diferită în fiecare caz.
- dl Pasaila Viorel optează sa i se atribui terenul sub formă de concesiune, renunțând la cererea
de a beneficia gratuit de teren conform Legii nr. 15/2003, deoarece procedura pare să fie mai
îndelungată, înțelegând că procedura pentru concesionare este mai rapidă, dânsul fiind interesat
să înceapă construcția locuinței cât mai repede.
- Dl președinte de ședință Avram Constantin îl îndrumă pe dl Pasaila Viorel să depună o cerere în
acest sens, pentru relații suplimentare urmând a se adresa d-nei arhitect-șef Balan Oana.
2. Se prezintă o cerere depusă de SC Onoranze Funebre SRL Rădăuți care solicită
prelungirea unui contract de închiriere teren pentru amplasare panou publicitar.
Cu unanimitate de voturi cererea este respinsă.
3. Mai mulți consilier întreabă ce reprezintă propunerea de acordare a titlului de cetățean
de onoare domnului Baltig Nistor.
Dl. secretar Semeniuc Viorel Dumitru arată că din această propunere se înțelege faptul că
un grup de cetățeni din Bădeuți au avut această inițiativă, pe care au dorit să o aducă la cunoștința
consiliului local. Orice consilier local sau grup de consilieri care apreciază inițiativa ca fiind
binevenită, o pot însuși, întocmind un proiect de hotărâre în acest sens. Daci niciun consilier local
și nici dl primar nu își însușesc această propunere, singura cale de a se introduce pe ordinea de zi
a consiliului local aprobarea acordării titlului de cetățean de onoare este pe calea inițiativei
cetățenești prevăzută de lege, respectiv proiectul trebuie să aibă susținerea prin semnături de la
cel puțin 5% din populația cu drept de vot.
4. Dl. viceprimar Popescu Vichentie îl întreabă pe dl consilier Daniliuc Mircia dacă a văzut
puntea și ce părere are?
Dl consilier Daniliuc Mircea confirmă că se poate circula pe punte dar se putea și mai bine!
5. Dl consilier Vițega Mihai solicită explicații de ce s-au organizat din nou alegeri pentru
delegatul sătesc al satului Lunca? Consideră că nu este legală această adunare, mai ales că se
desfășoară la o gospodărie particulară.
Dl secretar Semeniuc Viorel arată că dl primar a fost sesizat de mai mulți locuitori din satul
Lunca, fiind depus de dl Levițchi Ioan un tabel cu 20 de semnături, precum că n-au știut de
organizarea adunării din 30.10.2016 de la Baza sportivă, și că nu ar fi fost puse anunțuri, aceștia
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cerînd să se reia alegerile pentru delegatul sătesc. Ținând seama de prevederile Legii nr. 393/2003,
care stipulează că doar adunarea sătească poate să hotărască dacă delegatul sătesc rămâne în
funcție sau este înlocuit, dl primar a emis o dispoziție pentru convocarea unei adunări sătești, fără
însă a se specifica undeva în textul acestei dispoziții că se organizează noi alegeri. Este de
competența adunării sătești, nu a primarului sau consiliului local, să hotărască asupra a ceea ce se
dorește de către cetățeni participanți la adunare, aceștia vor decide dacă se fac sau nu alte alegeri.
Dl consilier Vițega Mihai apreciază că această adunare nu este legală întrucât deja s-a ales un
delegat sătesc după două convocări, la prima nu s-a prezentat nimeni, la a doua au venit 7 persoane
care au votat pe dl Pasaila Mihai. Pentru ce se mai organizează altă adunare, nu a ieșit cine
trebuie? În plus nici locația adunării nu este corespunzătoare, nu este legal să se desfășoare în
curtea unei gospodării, pe o proprietate privată.
Dl. delegat sătesc Pasailă Mihai Daniel are adunate deja semnături de la mai mulți cetățeni,
care nu doresc organizarea altor alegeri, și va depune o contestație în acest sens.
Nu mai sunt alte intervenții, ordinea de zi este epuizată, dl președinte de ședință Avram
Constantin declară închisă ședința consiliului local.
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,
Avram Constantin

Secretar,
Viorel Dumitru Semeniuc

Pagina 6

