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: contact@primariamilisauti.ro

PR O CE S – VE RBAL
încheiat astăzi 23 noiembrie 2020, în cadrul ședinței ordinare
a Consiliului Local al orașului Milișăuți
Președinte de ședință: Avram Constantin
Documentul de convocare:
Ședința a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 208 din 17.11.2020,
pentru luni, 23 noiembrie 2020, ora 9 00 , adusă la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul primăriei și pe internet, iar convocarea consilierilor s-a făcut prin invitaţii
trimise electronic.
Cvorum, prezență, incompatibilități:
Dl secretar general al UAT Viorel Dumitru Semeniuc efectuează apelul
consilierilor, constată că sunt prezenţi în sala de ședință, cu respectarea măsurilor de
distanţare socială şi protecţie obligatorii pe perioada stării de alertă, toţi cei 15
consilieri aflaţi în funcţie.
Se constată că proiectele înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condiţiile pentru a
fi supuse dezbaterii, fiind întocmite atât rapoarte de specialitate cât și rapoarte de
avizare pentru fiecare proiect. Nu sunt aduse la cunoștința consiliului local eventuale
situații de conflicte de interese sau incompatibilități în legătură cu punctele înscrise
pe ordinea de zi.
La ședință mai participă dl primar Cărare Vasile, dl consilier juridic Dan MariusFlorian, alți locuitori ai orașului.
Dl. Avram Constantin, președinte de ședință în funcție, dă citire proiectului
ordinii de zi supus aprobării:
PROIECTUL ORDINII DE ZI
1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local din 12.08.2020,
8.09.2020, 3.11.2020 precum și a procesului verbal al ședinței privind ceremonia de
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constituire a Consiliului Local al orașului Milișăuți din data de 23.10.2020.
Inițiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretar general al orașului Milişăuţi.
2. Proiect de hotărâre nr. 26/13.11.2020 privind aprobarea execuției bugetului local
la data de 30 septembrie 2020.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
3. Proiect de hotărâre nr. 27/13.11.2020 privind validarea modificărilor aduse
bugetului local al orașului Milișăuți prin dispoziția primarului nr. 153 din 18.09.2020
precum și aprobarea rectificării bugetului local al orașului Milişăuţi pentru anul
2020.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
4. Proiect de hotărâre nr. 28/17.11.2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului local al orașului Milişăuţi în Consiliul de administrație al Școlii
Gimnaziale Milişăuţi.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru activități social-culturale
5. Proiect de hotărâre nr. 29/17.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului ”CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN ORASUL MILIȘAUȚI DE GESTIONARE A
PANDEMIEI SARS-COV-2”, precum și depunerea acestuia, în vederea obținerii
finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în
contextual pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:
POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de
stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
6. Proiect de hotărâre nr. 30/17.11.2020 privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei :”IMBUNATATIREA
CONTINUTULUI DIGITAL SI A INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE IN
DOMENIUL E-EDUCATIE IN ORASUL MILIȘAUȚI , JUDETUL SUCEAVA ” la
faza Cerere de finantare , propus spre finantare prin Programul Operaţional
Competitivitate,Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea
aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, ecultură, e-sănătate
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Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului,Acţiunea
2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA
EEDUCAŢIE, Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunatatirea continutului digital si a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, eincluziune, e-sanatate si ecultura.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
7. Proiect de hotărâre nr. 31/17.11.2020 privind înregistrarea orașului Milișăuți în
Sistemul național electronic de plată online.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
Dl președinte de ședință Avram Constantin supune la vot proiectul ordinii de
zi, care se aprobă cu unanimitate de voturi.
DEZBATEREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local din
12.08.2020, 8.09.2020, 3.11.2020 precum și a procesului verbal al ședinței privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Milișăuți din data de
23.10.2020.
Inițiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretar general al orașului Milişăuţi
Președintele de ședință Avram Constantin supune la vot procesele verbale de
la ședințele anterioare, acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre nr. 26/13.11.2020 privind aprobarea execuției bugetului
local la data de 30 septembrie 2020.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
Nu sunt discuții.
Președintele de ședință Avram Constantin supune la vot proiectul de hotărâre, acesta
fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre nr. 27/13.11.2020 privind validarea modificărilor aduse
bugetului local al orașului Milișăuți prin dispoziția primarului nr. 153 din 18.09.2020
precum și aprobarea rectificării bugetului local al orașului Milişăuţi pentru anul
2020.
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Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
Luări de cuvânt:
dl consilier Mariuțeac Gheorghe:
- suma alocată este mult prea mare și consideră mai potrivită în acest caz, achiziția
unui utilaj nou.
- întreabă de ce s-a luat decizia retragerii UAT Milișăuți din proiectul comun ADI
pentru gaz, fără consultarea consiliului local;
În replică, dl primar Cărare Vasile:
- explică pe larg intențiile care au stat la baza inițiativei, faptul că e vorba inclusiv de
îndreptarea drumurilor din câmp, de deszăpeziri pe traseele lungi și că din suma
alocată se dorește achjiziția a două utilaje (autogreder și basculă).
- arată că nu s-a luat o decizie încă referitoare la retragerea din ADI, dar declară că
ar fi fost mai bine pentru oraș dacă nu intra în acest ADI pentru că ar fi putut solicita
întreaga sumă și că oricum, pentru a lua o astfel de decizie va consulta consiliul local.
- arată că s-a mai redus din acele tarife, dar va trebui să încheiem un nou contract
pentru studii topo și geo, conform legii.
d-na consilier Păsăilă Maria:
- roagă a se avea în vedere modernizarea străzilor, exemplificând că pe strada unde
locuiește stă de patru ani în praf.
Președintele de ședință Avram Constantin supune la vot punctul ordinii de zi
supus dezbaterii acesta întrunind următoarele voturi:
-voturi pentru: 10
-voturi împotrivă: 0
-abțineri: 5
Proiectul întrunește numărul necesar de voturi pentru a fi APROBAT.
4. Proiect de hotărâre nr. 28/17.11.2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului local al orașului Milişăuţi în Consiliul de administrație al Școlii
Gimnaziale Milişăuţi.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru activități social-culturale
Luări de cuvânt:
dl consilier Deleanu Ion Dan:
-propune ca reprezentant pe dl Daniliuc Mircia
dl consilier Avram Constantin:
-propune ca reprezentant pe dl Sima Flavius-Emanuel
dl consilier Moscal Sorin Gheorghe:
-propune ca reprezentant pe dl Ţical Cristian-Ionel
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Dl secretar general al UAT Semeniuc Viorel organizează procedura de vot
secret cu buletine de vot pe care sunt consemnate numele celor trei persoane propuse.
După exercitarea votului secret se consemnează următoarele rezultate:
Ţical Cristian-Viorel – 15 voturi
Daniliuc Mircia – 8 voturi
Sima Flavius-Emanuel – 7 voturi
Se consideră desemnați din partea consiliului local în consiliul de
administrație al școlii primii doi clasați, respectiv domnii consilieri Ţical CristianViorel și Daniliuc Mircia.
În continuare dl președintele de ședință Avram Constantin supune la vot
hotărârea în care se consemnează reprezentanții aleși ai consiliului local, care
întrunește:
-voturi pentru: 15
-voturi împotrivă: 0
-abțineri: 0
Proiectul întrunește numărul necesar de voturi pentru a fi APROBAT.
5. Proiect de hotărâre nr. 29/17.11.2020 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici
ai
proiectului
”CONSOLIDAREA
CAPACITĂŢII
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN ORASUL MILIȘAUȚI DE
GESTIONARE A PANDEMIEI SARS-COV-2”, precum și depunerea acestuia, în
vederea obținerii finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății
populației în contextual pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel:
POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de
stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
După o scurtă expunere a dlui primar Vasile Cărare, în calitate de inițiator,
neînregistrându-se cereri de înscriere la cuvânt, președintele de ședință Avram
Constantin supune la vot proiectul de hotărâre, acesta întrunind următoarele voturi:
-voturi pentru: 15
-voturi împotrivă: 0
-abțineri: 0
Proiectul întrunește numărul necesar de voturi pentru a fi APROBAT.
6. Proiect de hotărâre nr. 30/17.11.2020 privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei
:”IMBUNATATIREA CONTINUTULUI DIGITAL SI A INFRASTRUCTURII TIC
SISTEMICE IN DOMENIUL E-EDUCATIE IN ORASUL MILIȘAUȚI ,
JUDETUL SUCEAVA ” la faza Cerere de finantare , propus spre finantare prin
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Programul Operaţional Competitivitate,Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții
2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune,
ecultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a
Internetului,Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii
TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –
SECŢIUNEA EEDUCAŢIE, Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunatatirea continutului
digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, eincluziune, esanatate si e-cultura.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
După o prezentare făcută de dl primar Vasile Cărare, în calitate de inițiator,
neînregistrându-se cereri de înscriere la cuvânt, președintele de ședință Avram
Constantin supune la vot proiectul de hotărâre, acesta întrunind următoarele voturi:
-voturi pentru: 15
-voturi împotrivă: 0
-abțineri: 0
Proiectul întrunește numărul necesar de voturi pentru a fi APROBAT.
7. Proiect de hotărâre nr. 31/17.11.2020 privind înregistrarea orașului Milișăuți
în Sistemul național electronic de plată online.
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget-finanțe
După prezentarea proiectului de către inițiator – primar Vasile Cărare, ului,
neînregistrându-se cereri de luare a cuvântului, președintele de ședință Avram
Constantin supune la vot punctul ordinii de zi supus dezbaterii, acesta întrunind
următoarele voturi:
-voturi pentru: 15
-voturi împotrivă: 0
-abțineri: 0
Proiectul întrunește numărul necesar de voturi pentru a fi APROBAT.
Președintele de ședință Avram Constantin constată ordinea de zi ca fiind
epuizată și întreabă dacă cineva mai dorește să ridice vre-o problemă.
Dl consilier Deleanu Ion Dan:
-solicită ca la următoarea ședință să se pună în discuție problema pășunatului;
-solicită să fie invitat un reprezentant al Poliției pentru a se pune în discuție accesul
camioanelor de mare tonaj pe drumul Țibeniului;
În replică, dl primar Cărare Vasile-se declară de acord și deschis oricăror
propuneri concrete pentru rezolvarea acestor probleme.
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Dl președinte de ședință Avram Constantin declară închisă ședința
consiliului local.
Modul în care consilierii locali și-a exercitat dreptul de vot la fiecare din
punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței este consemnat în anexa care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă

Secretar general

Constantin AVRAM

Viorel Dumitru SEMENIUC

7

Anexă

Sumarul ședinței consiliului local din data de 23 noiembrie 2020

DANILIUC Mircia

DELEANU Ion-Dan

FILIPIUC Marius

HRENIUC Ioan

LUCESCU Gheorghe

MARIUŢEAC Gheorghe

MOSCAL Sorin-Gheorghe

PASAILĂ Maria

PLEŞCIUC Petru

POPESCU Petru

POPESCU Vichentie

SIMA Flaviu-Emanuel

ŢICAL Cristian-Viorel

VIŢEGA Mihai

PENTRU

CONTRA

ABȚINERI

RESPINS

1

Aprobare proceseverbale

8

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

-

-

APROBAT

---

2

Proiect nr. 26/2020

8

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

-

-

APROBAT

35

3

Proiect nr. 27/2020

8

A

P

P

P

P

P

A

P

A

P

A

P

A

P

P

10

-

5

APROBAT

36
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Proiect nr. 28/2020

8

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

-

-

APROBAT

37
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Proiect nr. 29/2020

8

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

-

-

APROBAT

38
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Proiect nr. 30/2020

8

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

-

-

APROBAT

39
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Proiect nr. 31/2020

8

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

-

-

APROBAT

40

Nr. crt. ordine de zi

AVRAM Constantin

Centralizare

Numărul minim de voturi
necesar pentru aprobare

Modul cum a votat fiecare consilier local

Punctul supus la
vot de pe ordinea de
zi

APROBAT
sau

Număr
H.C.L.

8

