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JUDEŢUL SUCEAVA
ORAȘUL MILIȘĂUȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru consultarea
populaţiei cu privire la revenirea localităţii la rangul de comună

Consiliul Local al Orașului Milișăuți, Judeţul Suceava

Având în vedere:
proiectul de hotărâre inițiat de domnii consilieri locali:
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privind organizarea şi desfăşurarea unui referendum local pentru
revenirea localităţii la rangul de
consultarea populaţiei cu privire
comună,
expunerea de motive a dlui consilier local Pislariu Mircea înregistrată cu
NI.
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prevederile art. 13 şi art. 14 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 3alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare teritoriului naţional - secțiunea a IV-a
dispoziţiile art. 13-16, cele ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25 alin. (22)-(4),
ale art. 26 alin. (21)-(4) şi (6), ale art. 27 alin. (11)-(3), ale art. 28-42 şi ale
art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 129 alin.(1) şi (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum şi cu
art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa
respectarea cvorumului prevăzut
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

la

HOTĂRĂȘTE

Art. 1

(1) - Se aprobă organizarea referendumului local pe teritoriul
al localităţilor aparținătoare, pentru
administrativ al oraşului Milișăuți
consultarea populaţiei cu privire la revenirea localităţii la rangul de
comună.
(2) - Se aprobă data de: 21:07. uoentru organizarea referendumului cu
cunoștința publică prin
se va aduce
tema menţionată la alin. (1), dată
mijloace de informare publică.
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Art. 2

(1) - La referendum, cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe cu „DA” sau cu
revină la rangul
„NU”
întrebarea: „Sunteţi de acord ca orașul Milișăuți
de comună?”.
(2) - Modelul buletinului de vot este cel prezentat în anexa 1 a prezentei

să

la

hotărâri.
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Art. 3
(1) - Finanţarea cheltuielilor aferente organizării referendumului local, se
va asigura din bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Milişăuți.
(2) - Structura cheltuielilor aferente organizării referendumului local, este
cea prezentată în anexa 2 a prezentei hotărâri.
Art. 4

(1) - Se împuterniceşte Primarul orașului Milişăuţi să coordoneze din
punct de vedere tehnic, organizarea referendumului să ia toate măsurile
legale şi necesare, pentru respectarea legalităţii tuturor activităților

și

aferente acestui referendum.
(2) Secretarul general al oraşului Milişăuţi, asigură comunicarea prezentei
hotărâri persoanelor şi instituţiilor interesate (Instituţiei Prefectului
judeţului Suceava, primarului orașului Milișăuți, cetăţenilor prin afişare
sediul instituţiei şi prin mass-media).
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Secretar general al oraşului,
Viorel Dumitru Semeniuc
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REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind privind organizarea și desfăşurarea
revenirea
referendumului local pentru consultarea populaţiei cu privire
localităţii la statutul de comună

la

Către
consiliul local al oraşului Milişăuţi
Domnilor consilieri, urmare a Deciziei Curţii de Apel Suceava nr.
397/09.07.2020, de admitere a recursului formulat împotriva sentinţei nr.
864/12/2019 a Tribunalului Suceava, de casare a acesteia şi de respingere a
acţiunii prefectului judeţului Suceava prin care se solicita anularea HCL nr.
33/03.07.2019, ca nefondată, supunem atenţiei dumneavoastră un nou
proiect de hotărâre privind privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului local pentru consultarea populaţiei cu privire la revenirea
localităţii Milișăuți la statutul de comună, având ca temei următoarele motive:
1.

2.

Intrarea în legalitate: trecerea la statutul de oraș (localitate de

rang III), s-a făcut cu mari derogări de la indicatorii cantitativi şi
calitativi minimali stabiliți prin Legea nr. 351/2001, indicatori ce nu
sunt nici în momentul de faţă îndepliniţi. Dobândirea acestui statut în
aceste condiţii, nu ne-a adus nici un beneficiu, după o perioadă
considerabilă de timp
regăsindu-ne în aceeaşi situație de
neconformitate în ce priveşte statutul de oraş, neavând nici astăzi o
populaţie de peste 5000 de locuitori, învățământ secundar, străzi
modernizate, canalizare şi alimentare cu apă, hoteluri, sau o pondere a
activităţilor neagricole de peste 75%, această trecere neconformă
producând mai degrabă efecte negative în ce priveşte dezvoltarea
localităţii, având în vedere că pentru comune s-au alocat în această
perioadă de timp fonduri considerabile, în timp ce pentru oraşe
posibilitățile au fost limitate.
Nivelul taxelor şi impozitelor în mediul urban sunt mai mari decât
în mediul rural.

3.

Accesarea de fonduri europene de către locuitorii localităţii va
facilă, mediul rural având un punctaj de eligibilitate mai mare.

În acest domeniu al dezvoltării rurale, există stabilite
priorităţi la nivelul Uniunii Europene, cum ar fi:

o

fi

mai

serie de

a) încurajarea transferului de cunoștințe și inovarea în agricultură, în
b)

c)

d)
e)

f)

silvicultură şi în zonele rurale;
sporirea viabilităţii şi competitivităţii tuturor ramurilor agriculturii,
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi gestionarea durabilă a
fondului forestier;
promovarea organizării lanțului de aprovizionare cu produse
alimentare, bunăstarea animalelor și gestionarea riscurilor în
agricultură;
refacerea, conservarea și dezvoltarea ecosistemelor care sunt legate de
silvicultură;
agricultură
sprijinirea tranziţiei către
promovarea utilizării eficiente a resurselor
o. economie cu emisii reduse de dioxid de carbon şi rezistentă la
silvic;
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar
promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea
economică în zonele rurale.

și

și

și

nr.

-Luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) şi w) din Legea
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcționarea Autorităţii Electorale Permanente, cu

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală

Permanentă asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind organizarea şi
desfășurarea referendumurilor locale și veghează la respectarea acesteia;
-Ţinând cont de dispoziţiile art. 13-16, cele ale art. 20, ale art. 22, ale art. 25
alin. (22)-(4), ale art. 26 alin. (21)-(4) şi (6), ale art. 27 alin. (11)-(3), ale art.
28-42 şi ale art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfășurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Văzând considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 82/1995 şi nr.
1.595/2011, având în vedere prevederileart. 120 din Legea nr. 208/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că prevederile legale
2

privind Corpul experţilor electorali, secţiile de votare, Registrul electoral şi
corespunzător
listele electorale permanente se aplică în mod
referendumurilor locale;
-Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secțiunea a
IV-a - Reţeaua de localități, cu modificările şi completările ulterioare:

„Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la
propunerea consiliilor locale, cu consultarea populaţiei prin referendum şi
a instituţiilor implicate, în condiţiile legii, cu respectarea principalilor indicatori
cantitativi şi calitativi minimali prevăzuţi în anexa nr. II, pentru localitățile
urbane, şi în anexa nr. IV, pentru localităţile rurale”.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) şi (2), ale art. 196 alin. (1) lit. a)
precum şi cu respectarea cvorumului prevăzut la art. 139 alin. (3) lit. a) din
57/2019 privind Codul administrativ;
Ordonanţa de urgenţă

-

nr.

aprobarea proiectului de hotărâre
pentru organizarea unui referendum local având ca obeict trecerea orașului
Se propune dezbaterea și eventual

Milişăuţi din judeţul Suceava la rangul de comună. Referendumul se va
secţiile de votare organizate conform legii şi va avea loc pe baza
desfăşura
listelor electorale permanente, întocmite şi tipărite conform Legii nr.

în

208/2015.
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