România, Judeţul Suceava,
Consiliul Local al Orașului Milișăuți
Adresa: Str. Bogdan Vodă, nr.4
Telefon: 0230-418175, 418072
Fax: 0230-418494, Cod poştal 727360

E-mail:

milisauti(Aprefecturasuceava.ro

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi 9 iulie2020, în cadrul ședinței extraordinare
orașului Milişăuţi
a Consiliului Local

al

Preşedinte de ședință: Leviţchi loan
Documentul de convocare:

Şedinţa a fost convocată de îndată, prin Dispoziţia primarului, cu nr. 101 din
07.07.2020, pentru joi 9 iulie ora 14,00 sala mare a Casei de Cultură Milișăuți,
convocarea consilierilor s-a făcut prin invitaţii trimise electronic.

Cvorum, prezenţă, incompatibilităţi:
Dl secretar general al UAT Viorel Dumitru Semeniuc, verifică dacă s-au
fost întocmite şi ia act de faptul că
depus rapoarte de avizare, constată că acestea
„preşedinţii comisiilorde.specialitate care au întocmit şi depus rapoarte de avizare
aduc la cunoştinţa consiliului local
pentru proiectele de hotărâri pe ordinea de
faptul că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.

au

zi,

Verificând cvorumul şedinţei consiliului local, dl secretar general efectuează
în continuare apelul consilierilor, constată că sunt prezenţi în sală 13 consilieri
aflaţi în funcţie, fiind absenți domnii Avram Constantin şi Țical Gheorghe.
Se verifică dacă în legătură cu punctele aflate pe ordinea de zi, ar putea
ode

wie

de conflict de interese. La şedinţă mai participă dl. consilier juridic Dan Marius-

Florian.
Preşedintele de şedinţă ales dl Leviţchi Ioan, constată că sunt prezenți
majoritatea consilierilor locali şi dă citire dispoziţiei primarului în baza căreia s-a
proiectului ordinii de zi supus aprobării:
convocat şedinţa Consiliului Local

și

..

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului-verbal al ședinței consiliului local din 5.06.2020.
2. Proiect de hotărâre nr. 14/7.07.2020 privind neasumarea responsabilităţi
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
al României şi a
pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, la nivelul oraşului Milişăuţi
Iniţiator: viceprimar Vasile Cazac
Comnisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe / Comisia
adininistrație publică locală, juridică
3. Proiect de hotărâre nr. 15/7.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei
“Ihuminat Public Ecologic in orasul Milisauti, jud. Suceava”
Iniţiator: viceprimar Vasile Cazac
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanţe / Comisia
adininistraţie publică locală, juridică
de
4. Proiect de hotărâre nr. 16/7.07.2020 privind înfiinţarea unei comisii mixte
analiză şi verificare a lucrărilor de modernizare ale străzii Tolovei din oraşul
Milişăuţi, judeţul Suceava
Iniţiator: viceprimar Vasile Cazac
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanţe / Comisia
administraţie publică locală, juridică
5. Cererile nr. 4818/3.07.2020 și nr. 4905/7.07.2020 ale primarului oraşului
1.

Milișăuți,

Da

a

Având în vedere faptul că planificarea funcţiei de preşedinte de şedinţă a expirat, se
este supusă vot
propune preluarea funcției de către dl Leviţchi Ioan, propunere ce
în cauză
şi aprobată cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru, persoana
neparticipând la vot).
la

-

a

două puncte suplimentare pe ordinea de zi: un punct
constând într-o hotărâre de alegere a unui preşedinte de ședință pentru o
perioadă de cel mult trei luni (până alegeri) şi un altul constând în
asociaţia de dezvoltare intercomunitară Bazinul
asocierea UAT Milișăuți
Solca Bucovina.
Dl preşedinte de şedinţă ales, Leviţchi Ioan, supune la vot proiectul ordinii
de zi astfel modificat, proiect ce se aprobă astfel, cu unanimitate de voturi.

Se propune adăugarea

la

la

-

DEZBATEREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei consiliului local din 5.06.2020.
vot și aprobat cu
- Nu sunt obiecţiuni, Procesul-verbal este supus

la

unanimitate.

bis. Proiect de hotărâre privind alegerea dlui Leviţchi Ioan în funcția de
preşedinte de şedinţă.
- Nefiind discuţii sau obiecţiuni, proiectul este supus la vot şi aprobat cu
unanimitate de voturi (12 voturi pentru, persoana în cauză neparticipând la
vot).

1

2. Proiect de hotărâre nr. 14/7.07.2020 privind neasumarea responsabilității
organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a
contractelor / acordurilor-cadru de prestare
serviciilor pentru derularea măsurilor

a

educative, la nivelul oraşului Milişăuţi.
Iniţiator: viceprimar Vasile Cazac
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanţe / Comisia
administraţie publică locală, juridică.
vot şi aprobat cu
- Nu sunt discuţii sau luări de cuvânt. Proiectul este supus
unanimitate de voturi.
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i

ne

Proiect de hotărâre nr. 15/7.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei
um --Tluminat Public Bcologic in. orasul Milisauti, jud. Suceava”.
e
Iniţiator: viceprimar Vasile Cazac
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanţe Comisia
administraţie publică locală, juridică
Este solicitată prezenţa dnei Cristea Iustina pentru explicaţii suplimentare cu privire
la modul de finanțare a acestei investiţii şi cu privire la ce se va întâmpla cu
investiţia deja realizată în lămpi cu led.
scurte dezbateri
privire la
După explicaţiile date de dna Cristea Iustina
această investiţie, proiectul este supus
vot, dar obţinând numai 6 voturi pentru
(Hreniuc loan, Cazac Vasile, Pîslariu Mircea, Leviţchi loan, Cazac Adrian,
Popescu Petru) 7 abţineri, este considerat RESPINS.
3.

/
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Proiect de hotărâre nr. 16/7.07.2020 privind înfiinţarea unei comisii mixte de
analiză și verificare a lucrărilor de modernizare ale străzii Tolovei din oraşul
Milişăuţi, judeţul Suceava.
Iniţiator. viceprimar Vasile Cazac
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanţe / Comisia
4.

ei

administraţie publică locală, juridică
_
Pentru că s-a discutat și aprobat de principiu această comisie încă de la
înscrieri
şedinţa trecută, proiectul este supus la vot nefiind alte discuţii sau
cuvânt şi este aprobat cu unanimitate de voturi.

la

la

înființarea
4.bis. Proiect privind asocierea oraşului Milişăuţi ca membru fondator
dezvoltare
de
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu denumirea „Asociaţia
intercomunitară Bazinul Solca Bucovina” ce are ca scop principal înfiinţarea unui.
sistem de distribuţie gaze naturale și dezvoltarea rețelei de transport de gaze,
desemnarea unui
împreună cu localităţile Arbore, Burla, Solca, Volovăţ, Iaslovăţ şi
reprezentant pentru semnarea actului constitutiv în persoana viceprimarului
oraşului, dl Cazac Vasile.
constitutiv şi scurte dezbateri,
- După parcurgerea principalelor puncte din actul
vot şi este aprobat cu 11 voturi pentru (Sauciuc Adrian,
proiectul este supus
Hreniuc loan, Deleanu Ion Dan, Cazac Vasile, Leviţchi Ion, Cazac Adrian, Popescu
Mircea, Pascaru loan Virgil, Viţega Mihai, Popescu Petru, Pîslariu Mircea), un vot
împotrivă (Daniliuc Mircea) şi un vot de abţinere (Ţical Nicolae).
|

la

Cererea nr. 4818/3.07.2020 şi adresa nr. 4905/7.07.2020 ale primarului orașului
Milișăuți.
11 voturi
DI preşedinte de şedinţă supune la vot această cerere, care se aprobă cu
pentru și două împotrivă (Daniliuc Mircia şi Ţical Nicolae).

5.

Constatând cănu mai sunt puncte pe ordinea de zi și nici alte cereri, petiții
sau interpelări, dl preşedinte de şedinţă declară închisă şedinţa consiliului

local.

Preşedinte de şedinţă
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ecretar general U.A.I.
Viorel Dumitru Semeniuc

