ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MILISAUTI

PROCES – VERBAL DE SEDINTA
Incheiat astazi 12 august, in cadrul sedintei ordinare a consiliului local
al orasului Milisauti

Presedinte de sedinta:
- consilier local Levitchi Ioan
Documentul de convocare:
- sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 128/05.08.2020, adusa la
cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul primariei (online), iar
convocarea consilierilor s-a facut prin invitatii scrise, sub luare de semnatura.
Cvorum, prezenta, incompatibilitati:
Se efectuează prezența și se constată că sunt prezenti in sala de ședință un
număr de 14 consilieri locali din cei 15 aflați în funcție, dl consilier Popescu Mircea
fiind absent nemotivat.
Dl. primar Laurus Mircea este absent.
La sedinta mai participa locuitori ai orasului Milișăuți precum și funcționari
din aparatul de specialitate al primarului (dl secretar Semeniuc Viorel Dumitru, dl
contabil-sef Dragan Florentin, d-na ing. Balan Oana, d-na consilier achizitii Cristea
Iustina, dl consilier juridic Dan Marius-Florian).
Dl secretar general Viorel Dumitru Semeniuc întreabă consilierii prezenți
daca în legatura cu punctele înscrise in ordinea de zi ar putea exista situatii de
conflict de interese sau incompatibilitati, constatandu-se ca nu este cazul.
Pesedintii comisiilor de specialitate care au intocmit si depus rapoarte de
avizare pentru proiectele de hotarari de pe ordinea de zi aduc la cunostinta consiliului
local faptul ca avizele au fost intocmite cu respectarea cvorumului prevazut de lege.
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Presedintele de sedinta, dl consilier Levitchi Ioan, supune spre aprobare
proiectul ordinii de zi:
PROIECTUL ORDINII DE ZI
Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
1. Aprobarea procesului-verbal al ședințeiconsiliului local din 9.07.2020.
Proiecte de hotărâri:
2. Proiect de hotărâre nr. 9/8.05.2020 privind aprobarea Strategiei locale de
dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare al
orașului Milișăuți.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe/ Comisia
administrație publică locală, juridică
3. Proiect de hotărâre nr. 11/18.06.2020 privind acordare a unor facilități la plata
impozitului pe clădiri sau a taxei pe clădiri, precum și acordarea unor facilități la
plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, precum și
anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Milișăuți.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
4. Proiect de hotărârenr. 12/26.06.2020 privind privindstabilirea modului de
organizare și funcționarea Serviciului de iluminat public la nivelul orașului
Milișăuți.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe / Comisia
administrație publică locală, juridică
5. Proiect de hotărâre nr. 13/30.06.2020 privind stabilirea unor măsuri pe linia
completării registrului agricol în format electronic.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia administrație publică locală, juridică
6. Proiect de hotărâre nr. 19/21.07.2020 privind aprobarea execuției bugetului local
la data de 30 iunie 2020.
Inițiator: viceprimar Cazac Vasile
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
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7. Proiect de hotărâre nr. 20/4.08.2020 privind aprobarea Contractului de delegare
prin concesiune a Serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare,
transport, depozitare si transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeurile
periculoase din deșeuri menajere și aprobarea modelului de contract folosit în relația
operatorului cu utilizatorii finali.
Inițiator: primar Laurus Mircea
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe / Comisia
administrație publică locală, juridică
8. Proiect de hotărâre nr. 21/5.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local
al orașului Milișăuți pentru anul 2020.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
Adrese, informări, cereri și petiții:
9. Adresele nr. 8306/7.07.2020 și 11332/29.07.2020 ale Instituției Prefectului
Județului Suceava;
10. Informarea nr. 5429/29.07.2020 a dlui primar Mircea Laurus;
11. Informare privind soluționarea unor dosare de judecată în care figurează ca părți
Orașul Milișăuți sau Consiliul local Milișăuți - consilier juridic Dan Marius Florian;
12. Cerere nr. 4710/29.06.2020 - Hreniuc Valentin Ionel;
13. Cerere nr. 5197/20.07.2020 - Calenciuc Gică-Ionuț;
14. Cerere nr. 5546/3.08.2020 - Pâslariu Dumitru;
15. Cerere nr. 5553/4.08.2020 - Tcaci Gheorghe.
Nu se inregistreaza propuneri de modificare a proiectului ordinii de zi, astfel
incat acesta este supus aprobarii consiliului local in forma prezentata si este
APROBAT cu:
-10 voturi pentru
- 3 voturi impotriva (Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia, Tical Nicolae).
1. Procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 9.07.2020, se
aprobă cu:
-10 voturi pentru
- 3 abțineri (Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia, Tical Nicolae).
Dl președinte de ședință Levițchi Ioan, conform cutumei, propune a se trece
mai intai la discutarea cererilor persoanelor care sunt prezente in sala, inclusiv a
celor care nu sunt menționate ca atare în proiectul ordinii de zi.
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Se aprobă cu unanimitate de voturi.
Cereri:
- Cerere nr. 4710/29.06.2020 – inchiriere 30mp teren Hreniuc Valentin Ionel;
Se supune la vot si se aproba de principiu cu unanimitate de voturi.
- Petitie nr. 5197/20.07.2020 - Calenciuc Gică-Ionuț;
Se decide in unanimitate necompetenta consiliului local si redirectionarea petitiei
catre compartimentul urbanism in vederea solutionarii.
- Cerere nr. 5546/3.08.2020 - Pâslariu Dumitru, amanare 3 luni pentru scoaterea
tevilor;
Dupa mai multe discutii cererea de amanare este aprobata cu
12 voturi pentru,
2 abtineri (Cazac Vasile si Hreniuc Ioan)
- Cerere concesiune 4 ari teren nr. 5553/4.08.2020 - Tcaci Gheorghe
Dupa discutii, cererea este supusa la vot si aprobata de principiu cu:
12 voturi pentru
2 abtineri (Avram Constantin si Cazac Adrian)
- Cerere de incredintare pasune prund catre Tical Vasile.
Se propune amanarea acestei cereri pentru o sedinta viitoare pentru verificarea
situatiei juridice a terenului respectiv. Propunerea de amanare este aprobata cu
12 voturi pentru
2 abtineri (Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia)
- Cerere de constituire a unui drept de proprietate conform Legii nr. 87/2010
Brechler Viorel.
Dl secretar general al UAT Semeniuc Viorel Dumitru, arata ca aceasta cerere este
de competenta comisiei locale de fond funciar, motiv pentru care se propune
redirectionarea cererii. Propunerea de redirectionare este aprobata cu
12 voturi pentru
2 abtineri (Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia)
- Interpelare a dlui Lucescu Ioan Daniel in legatura cu un dosar despre care sustine
ca este pierdut dar care in urma discutiilor si a verificarilor se constata ca parcela cu
privire la care se refera respectivul dosar nu a fost intabulata, iar dosarul nu a fost
depus de inginerul cadastral, dl Tofanescu Cozmin.
- Aceeasi persoana semnaleaza o problema legata de deseurile pe care locuitorii
orasului le arunca in locuri improprii, neamenajate pentru colectarea deseurilor,
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problema la care dl viceprimar face precizari si arata ca respectivele deseuri au fost
colectate si ca s-a pus si o pancarta de avertizare a cetatenilor in scopul descurajarii
acestor fapte pe viitor.
- Interpelari se fac si de catre dl Laurus Cristinel in legatura cu drumul Tolovei si de
catre dna Voiasciuc Brandusa in legatura cu un rol agricol, dar acestea raman fara
un raspuns concret din partea consiliului local.
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri:
2. Proiect de hotărâre nr. 9/8.05.2020 privind aprobarea Strategiei locale de
dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare
al orașului Milișăuți.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisii raportoare: Comisia pentru buget-finanțe/ Comisia administrație publică
locală, juridică
-D-na Cristea Iustina prezinta proiectul de hotarare, dupa care acesta este supus la
vot si
APROBAT:
11 voturi pentru
1 vot impotriva (Tical Nicolae)
2 abtineri (Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia)
3. Proiect de hotărâre nr. 11/18.06.2020 privind acordare a unor facilități la
plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe clădiri, precum și acordarea unor
facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public,
precum și anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale,
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului
Milișăuți.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie raportoare: Comisia pentru buget-finanțe
-Dl contabil-șef Dragan Florentin prezinta proiectul de hotarare, dupa care acesta
este supus la vot si APROBAT:
11 voturi pentru
3 abtineri (Tical Nicolae , Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia)
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4. Proiect de hotărâre nr. 12/26.06.2020 privind privind stabilirea modului de
organizare și funcționarea Serviciului de iluminat public la nivelul orașului
Milișăuți.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie raportoare: Comisia pentru buget-finanțe
-D-na Cristea Iustina prezinta proiectul de hotarare si opinia sa profesionala cu
privire la acest proiect, dupa care acesta este supus la vot si
APROBAT:
8 vturi pentru
6 abtineri (Tical Nicolae , Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia, Deleanu Ion Dan,
Hreniuc Ioan, Vitega Mihai)
5. Proiect de hotărâre nr. 13/30.06.2020 privind stabilirea unor măsuri pe linia
completării registrului agricol în format electronic.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie raportoare: Comisia administrație publică locală, juridică
- dl secretar general al UAT Semeniuc Viorel Dumitru prezinta proiectul de hotarare
si expune pe larg situatia de fapt a compartimentului registru agricol, dupa care
proiectul este supus la vot si
RESPINS
cumuland 6 voturi pentru, 5 voturi impotriva (Deleanu Ion Dan, Daniliuc Mircia,
Tical Nicolae, Vitega Mihai, Pislariu Mircea) si 3 abtineri (Cazac Adrian, Pascaru
Ioan Virgil, Hreniuc Ioan).
6. Proiect de hotărâre nr. 19/21.07.2020 privind aprobarea execuției bugetului
local la data de 30 iunie 2020.
Inițiator: viceprimar Cazac Vasile
Comisie raportoare: Comisia pentru buget-finanțe
-Dl Dragan Florentin, contabil-sef al UAT prezinta proiectul de hotarare si raspunde
intrebarilor sau solicitarilor de explicatii suplimentare, dupa care proiectul este
suspus la vot de catre presedintele de sedinta si APROBAT:
9 voturi pentru
3 abtineri (Pascaru Ioan Virgil, Daniliuc Mircia, Deleanu Ion Dan)
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7. Proiect de hotărâre nr. 20/4.08.2020 privind aprobarea Contractului de
delegare prin concesiune a Serviciului public de salubrizare respectiv
activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deșeurilor
municipale, inclusiv deșeurile periculoase din deșeuri menajere și aprobarea
modelului de contract folosit în relația operatorului cu utilizatorii finali.
Inițiator: primar Laurus Mircea
Comisie raportoare: Comisia pentru buget-finanțe
-D-na Cristea Iustina prezinta proiectul de hotarare, dupa care acesta este supus la
vot si
APROBAT:
9 voturi pentru
2 abtineri (Deleanu Ion Dan, Daniliuc Mircia)
2 nu voteaza ( consilierii locali Țical Nicolae și Pascaru Ioan Virgil lipsesc din sala
de ședință).
8. Proiect de hotărâre nr. 21/5.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului
local al orașului Milișăuți pentru anul 2020.
Inițiator: primar Mircea Laurus
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
-Dl Dragan Florentin, contabil-sef al UAT prezinta proiectul de hotarare si raspunde
intrebarilor sau solicitarilor de explicatii suplimentare, dupa care proiectul este
suspus la vot de catre presedintele de sedinta si
APROBAT:
8 voturi pentru
2 voturi impotriva (Daniliuc Mircia, Deleanu Ion Dan)
1 abtinere (Hreniuc Ioan)
(lipsesc din sala de ședință d-nii consilieri Pascaru Ioan Virgil, Țical Nicolae și Cazac Vasile)

Alte cereri, petitii, informari, adrese:
- Se prezinta adresa din partea institutiei prefectului cu privire la exercitarea
controlului de legalitate si obligatia de revizuire a Regulamentului de
organizare si functionare a consiliului local.
- Se prezinta adresa din partea institutiei prefectului cu privire la defunctul
Codrean Vasile si HCL nr. 16/2020.
- Se prezinta adresa din partea Institutiei Prefectului cu privire la HCL nr.
21/2020.
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- Se prezinta o informare din partea dlui consilier juridic Dan Marius-Florian
cu privire la situatia unor litigii castigate definitive sau in prima instanta (cu
Institutia prefectului jud. Suceava, Posta Romana, si alte personae fizice)
precum si respingerea actiunii deschise in contencios administrative avand ca
obiect anularea acordului de reabilitare drumuri incheiat intre primaria
Milisauti si SC Hidrotera SA).
Constatand ordinea de zi ca fiind epuizata, presedintele de sedinta Levitchi Ioan
declara inchisa sedinta consiliului local Milisauti din data de 12.08.2020

Presedinte de sedinta
Levitchi Ioan

Secretar general al UAT
Semeniuc Viorel Dumitru
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