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

PRO C ES – VE R BAL

încheiat astăzi 30 noiembrie 2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al
orașului Milișăuți

Președinte de ședință HRENIUC IOAN
Documentele de convocare
- Dispoziția primarului nr. 164 din 24.11.2021, adusă la cunoștință publică;
- Adresa nr. 9003/24.11.2021, însoțită de materialele pentru ședință, comunicată aleșilor
locali în format letric și electronic.
Prezență, cvorum, incompatibilități
La apelul nominal se constată prezența tuturor celor 15 consilieri locali aflați în
funcție, din care 14 prezenți fizic în sala de ședință, iar dl consilier Sima Flaviu-Emanuel
este prezent online, prin videoconferință. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței
este asigurat.
Nu se anunță situații de eventuale conflicte de interese sau incompatibilități în legătură
cu punctele aflate pe ordinea de zi.
Proiectul ordinii de zi, conform dispoziției de convocare:
1. Aprobarea proceselor-verbale al ședințelor consiliului local din 22.10.2021
respectiv 26.10.2021
2. Proiect de hotărâre nr. 50/24.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local
al orașului Milişăuţi pentru anul 2021
3. Proiect de hotărâre nr. 51/24.11.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul
privat al orașului Milişăuţi, județul Suceava, a imobilului teren identificat cu nr.
cadastral 43488
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4. Adrese, cereri, informări.
Nu se înregistrează obiecțiuni sau propuneri de modificare a ordinii de zi.
Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi (15 voturi
pentru).
DEZBATEREA PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea proceselor-verbale al ședințelor consiliului local din 22.10.2021
respectiv 26.10.2021
Inițiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretar general al orașului Milişăuţi
Nefiind observații față de conținutul proceselor-verbale, dl Hreniuc Ioan,
președinte de ședință, supune la vot aprobarea acestora. Ambele procese verbale sunt
aprobate cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru).
2. Proiect de hotărâre nr. 50/24.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului
local al orașului Milişăuţi pentru anul 2021
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Raport de specialitate: șef-serviciu economic
Raport de avizare: comisia buget-finanțe
Prezentare:
- dl primar Vasile Cărare prezintă propunerile de modificări ce urmează a fi aduse
bugetului local și motivația avută în vedere pentru acestea.
Amendamente: nu este cazul
Luări de cuvânt:
- dl consilier Avram Constantin face observația că instalațiile de iluminat ornamental sunt
cam puține;
- dl primar Vasile Cărare răspunde că se vor monta și alte instalații de iluminat ornamental
pentru sărbătorile de iarnă.
Rezultatul votului: APROBAT
-voturi pentru: 8
-voturi împotrivă: 0
-abțineri: 7 (Avram Constantin, Sima Flaviu Emanuel, Mariuțeac Gheorghe, Păsăilă
Maria, Popescu Vichentie, Vițega Mihai, Popescu Petru).
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3. Proiect de hotărâre nr. 51/24.11.2021 privind atestarea apartenenței la
domeniul privat al orașului Milişăuţi, județul Suceava, a imobilului teren
identificat cu nr. cadastral 43488
Inițiator: Vasile Cărare, primarul orașului Milişăuţi
Raport de specialitate: inspector camera agricolă
Raport de avizare: comisia juridică
Prezentare:
- dl primar Vasile Cărare prezintă pe scurt situația terenului ce face obiectul proiectului
de hotărâre și motivele pentru care a inițiat proiectul de hotărâre.
Amendamente: nu este cazul
Luări de cuvânt:
- dl consilier Avram Constantin întreabă dacă nu cumva terenul respectiv este trecut la
pășuni - să nu se diminueze suprafața de pășune; de asemenea dacă nu e mai oportun să
fie trecut în domeniul public în loc de domeniul privat;
- dl primar Vasile Cărare răspunde că s-au făcut măsurători, terenul respectiv nu este
pășune;
- dl secretar general Semeniuc Viorel precizează că încadrarea în domeniul public a unui
teren neproductiv, fără amenajări sau construcții, nu se justifică; doar dacă i se schimbă
destinația în una de utilitate publică se impune trecerea în domeniul public.
Rezultatul votului: APROBAT
-voturi pentru: 9
-voturi împotrivă: 1 (Avram Constantin)
-abțineri: 5 (Mariuțeac Gheorghe, Păsăilă Maria, Popescu Vichentie, Vițega Mihai,
Popescu Petru).
4. Adrese, cereri, informări
• Dl primar Vasile Cărare informează consiliul local asupra unei solicitări a
operatorului de salubrizare de majorare substanțială a tarifelor, cauzată de
majorările de prețuri din ultima perioadă dar mai ales de cantitățile mari de deșeuri
colectate de la populație. Prezintă și câteva măsuri pe care le propune pentru
diminuarea cantităților de deșeuri, urmărirea cantităților colectate de operator,
taxarea în funcție de cantitate, îmbunătățirea colectării selective, compostarea
deșeurilor biodegradabile în loc să fie colectate ca deșeu menajer, etc.
• Dl secretar general Semeniuc Viorel prezintă:
- Sentința nr. 619/30.09.2021 a Tribunalului Suceava, prin care s-a respins
acțiunea în anulare a HCL nr. 51/2020 introdusă de Mariuțac Brîndușa;
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- Adresa nr. 3438/18.11.2021 a Școlii Gimnaziale Milișăuți referitoare la
bursele sociale;
- Adresa nr. 17112/10/3 din 18.11.2021 a Instituției Prefectului Județului
Suceava referitoare la HCL nr. 31-34 adoptate la 23.09.2021;
De asemenea prezintă unele clarificări în legătură cu cererea nr. 74/10.09.2021 a
Parohiei Ortodoxe Milișăuți ce a fost aprobată de principiu la data de 23.09.2021.
Ordinea de zi fiind epuizată, președintele de ședință Hreniuc Ioan declară închisă
ședința consiliului local.
Preşedinte de şedinţă CL
Ioan Hreniuc

Secretar general
Viorel Dumitru Semeniuc
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Anexă

Sumarul ședinței consiliului local din data de 30 NOIEMBRIE 2021

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
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APROBAT

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.

45
/2021
46
/2021
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