România, Județul Suceava,
Consiliul Local al Orașului Milișăuți
Adresa: Str. Bogdan Vodă, nr.4
Telefon: 0230-418175, 418072
Fax: 0230-418494; Cod poștal 727360
E-mail: milisauti@prefecturasuceava.ro

PR OC E S – VER BAL
încheiat astăzi 18 februarie 2020, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului Local al orașului Milișăuți
Președinte de ședință: Deleanu Ion Dan
Documentul de convocare:
Ședința a fost convocată prin Dispoziție a primarului, cu nr. 52 din 11
februarie 2020, adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei și pe
internet, iar convocarea consilierilor s-a făcut prin invitaţii scrise, sub luare de
semnătură.
Cvorum, prezență, incompatibilități:
Dl secretar general Semeniuc Viorel Dumitru efectuează apelul consilierilor
și constată că sunt prezenţi în sala de ședință toţi cei 15 consilieri aflaţi în funcţie.
În continuare dl secretar verifică dacă s-au întocmit rapoarte de avizare pentru
proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, și constată că acestea au
fost întocmite, iar preşedinţii comisiilor de specialitate confirmă faptul că avizele
au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Se verifică dacă în legătură cu punctele aflate pe ordinea de zi, ar putea exista
situații de conflicte de interese sau incompatibilități. Nu se anunță nici un caz de
conflict de interese.
În sala de ședință mai sunt prezenți dl primar Mircea Laurus, dl consilier
juridic Dan Marius-Florian, dl Macovei-Opriș Mihai - director al SC Rotmac
SRL Marginea, dl Onufriciuc Dănuț - director Școala gimnazială Milișuți, dl
Mariuțac Mihai - administrator Școala gimnazială Milișăuți, dl Rotaru Robert –
medic de familie, alți locuitori ai orașului.
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Președintele de ședință ales, dl Deleanu Ion Dan, prezintă proiectul ordinii
de zi supus aprobării:
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare a consiliului local convocată pentru data de 18.02.2020
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței consiliului local din 30.01.2020.
2. Adrese, informări, cereri, petiții, întrebări, interpelări.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar
înregistrat la data de 31.12.2019, în anul 2020
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Milişăuţi
pentru anul 2020
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică / Comisia pentru
învățământ, sport, protecție socială
5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru activitatea de
colectare a deșeurilor municipale – fracția umedă
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrelor
agricole
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia administrație publică
locală, juridică
7. Proiect de hotărâre privind privind exprimarea acordului de reabilitare, în
sarcina SC Concasări Mereuță SRL Volovăț, a drumurilor de interes local
din domeniul public sau privat al Orașului Milișăuți, ce vor fi utilizate de
societate în activitatea de transport a agregatelor minerale
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare între Orașul Milișăuți și Asociația „Clubul Sportiv Cenizia”
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Rădăuți, în vederea desfășurării de activități cu caracter sportiv
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică / Comisia pentru
învățământ, sport, protecție socială
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare între Orașul Milișăuți și Asociația sportivă de zbor cu
parapanta Cumullus Suceava, în vederea desfășurării de activități cu
caracter sportiv
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică / Comisia pentru
învățământ, sport, protecție socială.
Dl secretar general Semeniuc Viorel Dumitru, arată că există o solicitare
din partea d-lui primar Laurus Mircea de a se suplimenta ordinea de zi cu
următoarele puncte:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu privire la serviciul de
iluminat public al orașului Milișăuți.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică / Comisia pentru
învățământ, sport, protecție socială.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea sursei de finanțare pentru
obiectivul de investiții „Modernizare străzi balastate în oraşul Milişăuţi”.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică / Comisia pentru
învățământ, sport, protecție socială.
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Alimentare cu apă Bădeuţi”.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe /
Comisia administrație publică locală, juridică
În legătură cu proiectul ordinii de zi, dl preşedinte de şedinţă Deleanu Ion
Dan propune ca punctul 2 să fie discutat la finalul şedinţei, propunere care este
respinsă cu 6 voturi pentru (Vițega M., Avram C., Sauciuc A., Țical Ghe., Pîslariu
M., Popescu P.).
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Dl consilier Pascaru Ioan propune să se ia în discuție în cadrul acestei
ședințe și oportunitatea iniţierii unui alt proiect de hotărâre cu privire la revenirea
localităţii la statutul de comună, dar dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan
arată că această propunere poate fi făcută la pct. 2, nefiind depus nici un proiect
de hotărâre în acest sens care să fie introdus pe ordinea de zi.
Se supune la vot propunerea de suplimentare a proiectului ordinii de zi
cu cele trei puncte suplimentare, care se aprobată în unanimitate.
Dl preşedinte de şedinţă Deleanu Ion Dan supune la vot ordinea de zi astfel
completată, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
DEZBATEREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței consiliului local din 30.01.2020
-Dl consilier Vițega Mihai are o obiecțiune referitor la referatul dnei referent
cultural Peslari Brândușa și solicită modificarea denumirii referatului din
„aprobarea găzduirii” în „aprobarea finanţării” pentru că în fapt s-a discutat
despre finanţare şi nu despre găzduire, dar dl consilier juridic verifică și constată
că referatul a fost denumit de persoana care l-a întocmit „aprobarea găzduirii” și
arată că nu poate modifica un act întocmit de o altă persoană. Dl secretar general
Semeniuc Viorel arată că va consemna în prezentul proces verbal solicitarea dlui
consilier Vițega de a se consemna că discuțiile s-au purtat de fapt cu privire la
finanțarea evenimentului și nu la simpla găzduire a acestuia.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței consiliului local din data de
30.01.2019, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Pentru că în sala de ședință sunt mai multe persoane care și-au exprimat
interesul de a participa la dezbaterea bugetului local, dl președinte de ședință
Deleanu Ion Dan propune discutarea cu prioritate a punctelor 3 și 4 – legate de
bugetul local, propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar
înregistrat la data de 31.12.2019, în anul 2020
Se solicită prezența dlui contabil șef Drăgan Florentin pentru explicații
referitoare la proiectele legate de buget și sumele ce reprezintă excedent.
Dl consilier Pascaru Ioan Virgil face o interpelare referitor la suma
considerabilă ce reprezintă excedent și motivul pentru care nu s-a folosit, iar dl
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contabil șef Dragan Florentin și dl primar Laurus Mircea dau explicațiile
solicitate.
Proiectul este supus la vot și este aprobat cu 14 voturi pentru și 1
abținere (Țical N.).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului
Milişăuţi pentru anul 2020.
Dl doctor Rotaru Robert, medic de familie, solicită prevederea în buget a
sumelor necesare reabilitării spațiului în care se desfășoară activitatea cabinetelor
medicale.
Dl Onifreiciuc Dănuț, directorul Școlii gimnaziale Milișăuți, solicită suma
de 10.000 lei pentru achiziționarea a două copiatoare xerox și 5000 lei pentru
finanțarea premierii concursului organizat de Ziua Europei, respectiv o excursie
pentru echipa câștigătoare. Deasemenea se pune în discuție și necesitatea
încheierii unui contract pentru asigurarea asistenței medicale la unitățile de
învățământ.
Amendamente propuse:
-Dl consilier Pâslariu Mircea expune propunerea sa de amendament
privind necesitatea achiziției unui cântar de 40 tone și o valoare de aproximativ
8000 euro plus tva, ce va putea fi folosit atât pentru cântărirea mașinilor de
colectare a deșeurilor cât și de către fermieri pentru cântărirea produselor agricole
la piața en-gros. Inițiatorul amendamentului propune eliminarea achiziției
cortinei pentru casa de cultură ca sursă de finanțare. Amendamentul prin care se
elimină din lista de investiții achiziția cortinei și se înlocuiește cu achiziția unui
cântar este supus la vot și aprobat cu unanimitate.
-Dl consilier Vițega Mihai susține un amendament referitor la necesitatea
introducerii în lista obiectivelor de investiții a obiectivului „Modernizare strada
Tolovei” pentru care arată că sunt deja aprobaţi indicatorii tehnico-economici, a
fost plătit un studiu de fezabilitate, proiect tehnic și alte cheltuieli și pentru care
propune folosirea excedentului bugetar, cu completare din bugetul local, pentru
asfaltarea a cel puțin 2 km din această stradă aflată într-o zonă unde nu s-a investit
nimic de 30 de ani.
Amendamentul este supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi.
-Dl. consilier Avram Constantin are o propunere de amendament
referitoare la alocarea sumei de 30.000 lei pentru susținerea cultelor religioase.
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Amendamentul este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru (Avram C.,
Levițchi I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu I., Cazac V.,
Vițega M., Cazac A., Ţical Ghe., Popescu M.) și 3 abțineri (Pascaru I., Țical N.,
Daniliuc M.).
- Dl consilier Daniliuc Mircea arată că este nevoie de o sumă mai mare
pentru sprijinirea cultelor și propune creșterea acestei sumei la 50.000 lei,
propunere care este supusă la vot dar este respinsă, cumulând 3 voturi pentru
(Pascaru I., Țical N., Daniliuc M.) și 12 abțineri (Avram C., Levițchi I., Hreniuc
I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu I., Cazac V., Vițega M., Cazac
A., Ţical Ghe., Popescu M.).
Dl primar Laurus Mircea atrage atenția că propunerea de 30.000 a fost
aprobată.
-Dl. consilier Levițchi Ioan are o propunere de amendament referitor la
necesitatea unor lucrări de modernizare pe strada Tineretului, stradă pe care se
află și cimitirul bisericii adventiste și în curând va fi și cel al bisericii penticostale,
dar strada este folosită de majoritatea locuitorilor orașului. La această propunere
dl primar Laurus Mircea arată că va trebui ca mai întâi să terminăm cu strada
Tolovei și că între timp această stradă va putea beneficia de lucrări de întreținere.
Dl. consilier Levițchi Ioan își retrage amendamentul.
-Domnii consilieri Cazac Vasile, Hreniuc Ioan, Deleanu Ion Dan, propun
să se asigure finanțarea în continuare a lucrărilor de modernizare a iluminatului
public și în localitatea Bădeuți, prin montarea a circa 100 lămpi stradale de
iluminat, și dacă există resurse, asigurarea finanțării pentru achiziția unei săli de
sport la școala generală Milișăuți.
În acest context, dl Bodnariuc Vasile – locuitor al orașului Milișăuți solicită
cuvântul pentru a face o reclamație referitor la modul de administrare al sălii de
sport unde întreținerea este deficitară iar încasările se fac de către diverse
persoane. La întrebarea dlui președinte de ședință Deleanu Ion Dan dacă i s-a dat
chitanță de câte ori a plătit, acesta declară că „nu i s-a dat, iar când a cerut a fost
luat în râs”, iar dl președinte de ședință solicită consemnarea acestei declarații în
procesul verbal.
Inițiatorii propunerii de amendament declară că renunță deocamdată la
investiția sala de sport și își mențin propunerea de a se aloca o sumă de 10.000
lei pentru modernizare iluminat public, suma urmând a fi luată din totalul de
100.000 lei prevăzută pentru studiul de fezabilitate pentru gaze naturale.
Amendamentul este supus la vot și este aprobat cu 10 voturi pentru (Avram
C., Levițchi I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu I., Cazac
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V., Vițega M., Cazac A., Ţical Ghe., Popescu M.), 4 abțineri (Cazac A., Pascaru
I., Țical N., Popescu M.). Domnul consilier Daniliuc Mircia nu participă la vot.
-Dl.consilier Pascaru Ioan Virgil propune un amendament privind
finanțarea construirii unui teren sintetic acoperit la școala Milișăuți, proiect ai
cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați deja de consiliul local. Ca
sursă parțială de finanțare se propune tăierea sumelor alocate combustibilului
pentru autoturismul Skoda și reducerea cheltuielilor cu personalul.
Amendamentul dlui Pascaru Ioan Virgil este supus la vot și aprobat cu 8
voturi pentru (Pascaru I., Daniliuc M., Țical N., Hreniuc I., Deleanu I., Vițega
M., Cazac A., Popescu M.), 6 abțineri (Ţical Ghe., Sauciuc A., Popescu P., Cazac
V., Levițchi I., Avram C.) și 1 vot împotrivă (Pîslariu M.).
Dl contabil-șef Drăgan Florentin atrage atenția că amendamentul nu poate
fi operat în lista de investiții fără a se indica și sursa de finanțare, întrucât valoarea
investiției este foarte mare, de 763.239 lei, și nu poate fi acoperită în nici un caz
din sursele indicate generic de consilierii care au propus amendamentul.
Și dl secretar general Semeniuc Viorel avertizează că nu va semna
hotărârea privind bugetul local dacă nu este respectat principiul echilibrului,
adică egalitatea între veniturile și cheltuielile înscrise în buget.
Dl. Pascaru Ioan Virgil arată că nu este treaba consilierilor să identifice
sursa de finanțare, de aceea este plătit contabil la primărie ca să găsească
finanțare. Consideră că deja a arătat de unde se pot reduce cheltuielile:
combustibilul de la autoturismul primarului Skoda, reducerea de personal și
cheltuielile fictive de la întreținerea drumurilor.
Dl contabil Dragan Florentin arată că pentru a se asigura sursa de finanțare
soluții legal posibile sunt: să se renunțe la un alt obiectiv de investiții,
contractarea unui credit sau finanțarea din fonduri nerambursabile.
După mai multe discuții în contradictoriu referitoare la sursa de finanțare,
în cadrul cărora se respinge categoric ideea renunțării la un alt obiectiv de
investiții precum și varianta contractării unui împrumut, dl președinte de ședință
Deleanu Ion Dan propune ca acest obiectiv de investiții să fie amânat până la
identificarea unei posibilități de finanțare din fonduri europene nerambursabile,
cu sprijinul unei firme de consultanță.
Această propunere este supusă la vot și aprobată cu 12 voturi pentru
(Avram C., Levițchi I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu
I., Cazac V., Vițega M., Cazac A., Ţical Ghe., Popescu M.). Nu participă la vot
domnii consilieri Daniliuc Mircea, Pascaru Ioan Virgil, Țical Nicolae.
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Dl consilier Daniliuc Mircea solicită supunerea la vot a amendamentului
său de reducere a cheltuielilor cu combustibilul și cu personalul, solicitare pe care
dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan o respinge.
Nemaifiind anunțate alte amendamente, dl președinte de ședință Deleanu
Ion Dan supune votului final proiectul de hotărâre privind bugetul local, acesta
fiind aprobat cu 12 voturi pentru (Avram C., Levițchi I., Hreniuc I., Pîslariu
M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu I., Cazac V., Vițega M., Cazac A., Ţical
Ghe., Popescu M.), 1 abținere (Țical N.) și 2 persoane care nu votează (Pascaru
I.V. și Daniliuc M.).
5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru activitatea de
colectare a deșeurilor municipale – fracția umedă.
Reprezentantul SC ROTMAC SRL, dl Macovei-Opriș Mihai, dă
consilierilor explicațiile solicitate în legătură cu fundamentarea de tarif depusă,
după care, nefiind alte intervenții, dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan
supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru
(Avram C., Levițchi I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu
I., Vițega M., Cazac A., Ţical Ghe., Popescu M.), 2 voturi împotrivă (Pascaru
Ioan Virgil, Țical Nicolae) și o abținere (Daniliuc Mircea). Dl Cazac Vasile nu
participă la vot fiind temporar ieșit din sală.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrelor
agricole.
Dl secretar general Semeniuc Viorel Dumitru prezintă consilierilor
principalele aspecte legate de întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole,
recomandând totodată trecerea la registrul agricol pe suport exclusiv electronic.
Nu sunt intervenții, dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan supune la vot
proiectul de hotărâre acesta fiind aprobat cu 13 voturi pentru (Avram C., Levițchi
I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu I., Cazac V., Vițega
M., Cazac A., Ţical Ghe., Popescu M., Țical N.), 1 abținere (Daniliuc M.), dl
consilier Pascaru Ioan Virgil lipsește temporar din sala de ședință.
7. Proiect de hotărâre privind privind exprimarea acordului de reabilitare,
în sarcina SC Concasări Mereuță SRL Volovăț, a drumurilor de interes
local din domeniul public sau privat al Orașului Milișăuți, ce vor fi
utilizate de societate în activitatea de transport a agregatelor minerale.
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Dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan, dă citire textului acordului și de
asemenea se dă cuvântul reprezentantului societății, dl Mereuță Stelică, în
legătură cu această inițiativă.
La discuții este invitată să participe și dna ing. Bălan Oana, care oferă
detaliile și lămuririle solicitate.
Dl consilier Pascaru Ioan Virgil propune ca la punctul 3 al acordului, în
locul formulării „durata acordului poate fi prelungită cu acordul ambelor părţi”
să se folosească formula „durata acordului poate fi prelungită cu acordul
consiliului local”.
Propunerea se supune la vot și este aprobată cu unanimitate de voturi.
De asemenea același consilier propune ca durata acordului să fie de un an.
Propunerea se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru (Avram C., Levițchi
I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu I., Cazac V., Vițega
M., Cazac A., Ţical Ghe., Popescu M., Țical N., Daniliuc M.), 1 abținere (Pascaru
I.V.)
Se aduce în discuție și acordul încheiat între SC Hidrotera și Primarul
orașului Milișăuți, dl Pascaru Ioan Virgil și dl Daniliuc Mircia solicitând ca
Primăria să anuleze acest acord pentru nerespectarea obligațiilor asumate, iar dl
secretar general arată că există deschisă o acțiune pe rolul instanțelor
judecătorești cu acest obiect.
Discuțiile continuă referitor la stabilirea traseului, fiind făcute următoarele
propuneri:
- dl consilier Pascaru Ioan Virgil vine cu propunerea de amânare a acestui acord
pentru ca membrii consiliului local să se deplaseze în teren și să decidă pe baza
celor constatate la fața locului.
- dl consilier Popescu Mircea propune pe de altă parte să se dea dovadă de
înțelegere și colaborare, interesul cetățenilor fiind să se asigure reabilitarea
drumurilor localității, de care toată lumea are nevoie, situația drumurilor din
câmp fiind dezastroasă. Dânsul cunoaște foarte bine drumurile și traseul se poate
stabili pe baza hărții.
Dl președintele de ședință Deleanu Ion Dan supune la vot cele două propuneri:
- pentru deplasare la fața locului se exprimă 7 voturi pentru (Hreniuc I., Pascaru
I., Deleanu I., Cazac V., Cazac A., Daniliuc M., Țical N.,), 4 abțineri (Pâslariu
M., Popescu P., Vițega M., Sauciuc A.), 1 vot împotrivă (Levițchi I.) iar trei
consilieri nu participă la vot (Avram C., Popescu M., Țical Ghe.).
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- propunerea dlui Popescu Mircea obține 9 voturi pentru (Avram C., Sauciuc A.,
Ţical Ghe., Cazac A., Pâslariu M., Popescu P., Vițega M., Levițchi I., Popescu
M.), 5 abțineri (Pascaru I., Deleanu I., Cazac V., Țical N., Hreniuc I.) și 1 vot
împotrivă (Daniliuc M.).
Dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan constată că propunerea dlui
Popescu Mircea a obținut un număr mai mare de voturi, și supune la vot anexa
grafică.
Dl. consilier Daniliuc Mircia atrage atenția că anexa grafică la proiectul de
acord este greșită, aspect confirmat și de dl. consilier Popescu Mircea, care
prezintă traseul corect.
Dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan, supune la vot anexa grafică
corectată conform indicațiilor domnului Popescu Mircea, care se aprobă cu 9
voturi pentru (Avram C., Sauciuc A., Deleanu I., Ţical Ghe., Pîslariu M., Popescu
P., Vițega M., Levițchi I., Popescu M.), 1 abținere (Cazac Vasile), un număr de 5
consilieri neparticipând la vot (Pascaru I.V., Hreniuc I., Daniliuc M., Ţical N.,
Cazac A.)
Se propune de către mai mulți consilieri consemnarea în acord a unei
clauze referitoare la promisiunea făcută de reprezentantul firmei SC MEREUȚĂ
SRL că se obligă să ofere în continuare UAT Milișăuți, pentru nevoile proprii, un
preț redus pentru concasat, de 12 lei/mc tva inclus. Propunerea este supusă la vot
și aprobată cu unanimitate.
Dl. consilier Țical Nicolae părăsește lucrările ședinței, cvorumul de ședință
devine de 14 consilieri prezenți din 15 în funcție.
Dl. președinte de ședință Deleanu Ion Dan supune votului final proiectul
de hotărâre, care este aprobat cu un număr de 11 voturi pentru (Avram C.,
Levițchi I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Popescu P., Deleanu I., Vițega
M., Ţical Ghe., Popescu M. Cazac Vasile.), iar 3 consilieri nu participă la vot
(Daniliuc M., Pascaru I.V., Cazac A.).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare între Orașul Milișăuți și Asociația „Clubul Sportiv Cenizia”
Rădăuți, în vederea desfășurării de activități cu caracter sportiv.
Deoarece nu sunt discuții pe marginea acestui punct, dl președinte de
ședință Deleanu Ion Dan supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă
cu unanimitate de voturi.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de
colaborare între Orașul Milișăuți și Asociația sportivă de zbor cu
parapanta Cumullus Suceava, în vederea desfășurării de activități cu
caracter sportiv
Nici la acest punct nu sunt înscrieri la cuvânt, dl președinte de ședință
Deleanu Ion Dan supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnii consilieri Avram Constantin, Țical Gheorghe și Popescu Petru solicită
încuviințarea de a se retrage de la lucrările ședinței.
Cvorumul de ședință se reduce la 11 consilieri prezenți din 15 în funcție.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu privire la serviciul
de iluminat public al orașului Milișăuți.
Dna ing. Bălan Oana prezintă situația de fapt ce a dus la inițierea acestui
proiect de hotărâre și arată că Legea nr 51/2006 prevede ca autoritățile să
adopte în maxim 30 zile măsurile necesare asigurării serviciilor publice,
inclusiv în cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare de
gestiune, și arată că operatorul are oricum obligația să asigure continuitatea
serviciului pe o durată de 90 zile, timp în care vom iniția procedura de scoatere
la licitație a acestor servicii, sau consiliul local ar putea aproba încheierea unui
nou contract până la finalizarea licitației.
Dl. secretar general Semeniuc Viorel Dumitru solicită discutarea pe
articole a proiectului de hotărâre, întrucât are câteva observații referitoare la
redactarea textului hotărârii, pe aspecte ce țin de legalitate.
Sunt aduse mai multe modificări și completări la textul proiectului de
hotărâre, însușite de consilierii prezenți cu unanimitate de voturi.
Dl președinte de ședință Deleanu Ion Dan supune votului final proiectul
de hotărâre, cu modificările și completările aprobate, acesta fiind aprobat cu 10
voturi pentru (Levițchi I., Hreniuc I., Pîslariu M., Sauciuc A., Deleanu I.,
Vițega M., Popescu M. Cazac V., Pascaru I., Cazac A.), dl consilier Daniliuc
M. nu participă la vot.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea sursei de finanțare pentru
obiectivul de investiții „Modernizare străzi balastate în oraşul Milişăuţi”.
Proiectul de hotărâre este supus la vot și este respins cu unanimitate de voturi
împotrivă.
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12. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Alimentare cu apă Bădeuţi”.
Deoarece nu sunt discuții pe marginea acestui punct, dl președinte de
ședință Deleanu Ion Dan supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă
cu unanimitate de voturi.

2. Adrese, informări, cereri, petiții, întrebări, interpelări:
-

Dl consilier Daniliuc Mircia anunță faptul că o parte din balustrada podului rutier
peste râul Suceava tocmai s-a prăbuși și propune să se ia măsuri urgente de
întrerupere a circulaţiei pe sub pod, pentru siguranța celor care utilizează traseul
respectiv.

-

Dl insp. Simion Marcel prezintă un referat de necesitate în problema câinilor
fără stăpân; propune contractarea unei societăți specializate.
Referatul este supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi.

-

Referat de necesitate depus de dl jurist Dan Marius-Florian în calitate de
responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, privind necesitatea
bugetării măsurilor etapizate prin calendarul de măsuri organizatorice și tehnice,
calendar aprobat de primarul orașului MILIȘĂUȚI și adus la cunoștința
consiliului local, pentru conformarea la Regulamentul (UE) 2016/679. Pentru a
asigura rapida punere în aplicare a acestor măsuri, s-a solicitat alocarea unei
sume de bani în bugetul local pentru măsurile tehnice aprobate a fi implemetate
în anul 2020. Nu se votează.

-

Se prezintă adresa nr. 216/2020 a Camerei de Conturi Suceava, spre știință.

-

Cerere Hreniuc Mihai – apă pluvială care inundă curtea. După discuții se
decide delegarea dlui viceprimar Cazac Vasile pentru rezolvarea problemei.

-

Cerere Levițchi Alexandru – cerere arendă pășune 12 ha.
- Dl. Popescu Mircea propune o curățenie cu personalul primăriei având în
vedere că dpdv juridic pășunea poate fi scoasă la licitație, dar datorită mizeriei
acum nu se poate pășuna. Se decide amânarea discuției până la clarificarea
situației, urmând ca petentul să fie chemat la primărie cu documentația aferentă
pentru a clarifica situația contractului precedent.
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