ROMANIA

—

JUD. SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MILISAUTI

PROCES
Încheiat astăzi 8 septembrie,

—

VERBAL DE SEDINTA

în cadrul

ședinței extraordinare a consliului local

al orasului Milisauti

Presedinte de sedinta:
- consilier local Levitehi loan

Documentul de convocare:
- şedinţa a fost convocată de îndată prin Dispoziţia primarului nr. 147/07.09.2020,

adusa la cunostinta pubiica prin afisare ia sediul primariei si pe site-ul primăriei
(online), iar convocarea consilierilor s-a făcut de îndată, prin invitaţii scrise, sub
luare de semnătură.
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Cvorum, prezenta, incompatibilitati:
Dl secretar general al UAT Viorel Dumitru Semeniuc, verificand daca s-au depus
rapoarte de avizare, constata ca nu este cazul, nefiind înscrise proiecte de hotărâri de
-

pe ordinea

de

zi.

Verificand prezenta şi cvorumul şedinţei, dl secretar general efectuează apelul
consilierilor, constatand ca sunt prezenți în sală, cu respectarea măsurilor de

-

distanțare socială şi protecţie, 12 consilieri locali.
- La şedinţa mai participa cativa locuitori ai orașului, membrii ai consiliului de

administrație şi directorul școlii gimnaziale Milisauti di. Onofreiciuc Danut, precum
şi di consilier juridic Dan Marius-Florian.
Se verifica dacă în legătură cu punctele înscrise în ordinea de zi ar putea exista
situaţii de conflict de interese sau incompatibilități, constatandu-se ca nu este cazul

-

Presedintele de sedinta ales, Levitchi Ioan dă citire dispoziţiei de convocare şi
proiectului ordinii dezi:
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-Dispoziţia nr. 147/07.09.2020 privind convocarea Consiliului local al orașului
Milișăuți, județul Suceava, de îndată, în şedinţă ordinară pentru ziua de marți, 8
septembrie 2920, ora 14,00 în sala mare a Casei de cultură Milișăuți.
Dispoziţia prevede ca accesul în sala de ședințe sa se facă cu respectarea strictă a
normelor sanitare şi a măsurilor de igienă legal instituite (triaj epidemiologic,
purtarea obligatorie a măștii de protecţie, dezinfectarea mâinilor, păstrarea unei
distanțe adecvate între participanți).

ANEXĂ la Dispoziția primarului nr. 147/07.09.2020:

PROIECTUL ORDINII DE ZI

şedinţei extraordinare a consiliului local convocată pentru data de marţi,
septembrie 2020, ora 14,00:

_a

8

6
Punct unic:

Analiza situaţiei din cadrul unităților de invatamant de pe raza oraşului Milisauti şi
stabilirea măsurilor necesare în vederea deschiderii în cele mai bune condiţii a

EI

cursuriior noului an şcolar 2020-2021.

Nu inregistreaza propuneri de modificare a proiectului ordinii de zi, astfel
incat acesta este supus aprobării consiliului local în forma prezentată şi este
APROBAT cu:
se

unanimitate de voturi

DEZBATERI

Se da mai intai cuvantul dlui viceprimar Cazac Vasile, care după o scurta
introducere în tema discuţiilor cedează cuvântul dlui director Onofreiciuc Danut
pentru a expune pe larg situația şcoliior de pe raza orașului Milisauti şi măsurile
pentru care solicita sprijinul consiliului local. Se arată ca pentru orasul Milisauti se
va aplica cei mai probabil, scenariul nr. 2, că din punct de vedere material, scoala
este pregatita, ca exista cateva clase cu număr de copii mai mare decat numărul de
locuri, dar ca problera majoră este lipsa personalului de întreținere.
Se arată că în data de

iulie s-a adresat inspectoratului şcolar

solicitand avizul
pentru angajare de personal întreținere, iar în data de 21 august s-a revenit cu O nouă
adresa
care s-a invocat inclusiv art. 27 din Legea nr. 55/2020, adresa la care nu sa primit încă niciun răspuns,

în

După expunerea dlui director, din sala se fac mai multe reproșuri față de lipsa
de la ședința a dlui primar şi a dlui contabil-sef, iar dl consilier Popescu Mircea
solicita a se consemna propunerea detasarii temporare a unui număr de doua
persoane din cadrul personalului primăriei pana ce scoala va obține avizul
inspectoratului pentru angajarea de personal suplimentar precum şi propunerea de a
suporta din bugetul locali testarea cadrelor didactice.

“

dl
pai

natia

După mai multe discuţii şi idei referitoare la voluntariat, externalizarea
serviciului de curățenie şi necesarul concret de materiale de care scoala ar avea
nevoie, di director Onofreiciuc Danut vine cu precizări suplimentare:
Se arată ca s-a solicitat unei firme care prestează servicii de curățenie un deviz
estimativ şi că s-a ajuns la o suma de 6000 lei pe luna, pentru doua persoane şi

materiale incluse. Deasemenea, se arată ca referitor la materialele necesare, este
vorba de plexiglas pentru 10-15 clase, circa 1000 măşti de protectie pe zi,
dezinfectant şi eventual tablete dacă va fi nevoie.
Se solicita de către dl director ca primăria să fie cea care sa facă plăţile şi

proiectele necesare în vederea decontării ulterioare a sumelor cheltuite, posibilitate
prevazuta intr-o ordonanta â guvernului.
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După finalizarea discuţiilor, di presedinte de sedinta Levitchi loan, supune la
vot solicitarea dlui director Onofreiciuc Danut, cererea fiind aprobată de principiu
cu unanimitate de voturi, urmând ca după şedinţa comitetului de administrație şi
decizia luată în cadrul acestuia sa se revina cu un proieci de hotarare într-o viitoare
consiliului local.
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Constatand ordinea de zi ca fiind epuizată, presedintele de sedinta, d! Levitchi loan,
declară închisă şedinţa consiliului locai Milisauti din data de 08.09.2020.

Presedinte de sedinta
Levitchi loan

Secretar gensral al UAT
Semeniud

Viorel Dumitru
j

