
R OM A N I A
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STULPICANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S – V E R B A L
încheiat astăzi data de 21.12.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului

local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava.

În baza Dispoziţiei Primarului comunei Stulpicani nr.177 din 15.12.2016 a
fost convocat în şedinţă ordinară Consiliului local al comunei Stulpicani, pentru data de
21.12.2016, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Stulpicani, judeţul Suceava.

În deschiderea şedinţei secretarul comunei, anunţă consiliul local, că la
această şedinţă participă toţi cei 15 consilieri locali în funcţie, deci este îndeplinit
cvorumul necesar desfăşurării în bune condiţii a şedinţei de consiliu.

În continuare preşedintele de şedinţă, în persoana doamnei consilier
Mateescu Elena, dă cuvântul secretarului comunei care prezintă procesul verbal încheiat
cu ocazia şedinţei ordinare a consiliului local din data de 29.11.2016. Se supune spre
aprobare procesul verbal prezentat şi se aprobă în unanimitate de voturi. După
aprobarea acestuia, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul domnului primar Vasile Zamcu,
care în calitate de iniţiator prezintă proiectul ordinei de zi, după cum urmează :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Stulpicani, pe anul 2016.

- iniţiator : Zamcu Vasile– primarul comunei;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru

naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar
din cadrul Şcolii gimnaziale Stulpicani, pentru luna noiembrie 2016.

- iniţiator : Zamcu Vasile– primarul comunei;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de

venituri şi cheltuieli al comunei Stulpicani pe trim.IV-2016.
- iniţiator : Zamcu Vasile– primarul comunei;

4. Proiect de hotărâre privind menţinerea în anul 2017 a nivelului
impozitelor şi taxelor locale stabilite prin HCL Stulpicani nr.68 din 30.10.2015.

- iniţiator : Zamcu Vasile– primarul comunei;
5. Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de onoare” şi a unui

premiu în sumă de 500 lei, domnului Ambroş Vasile, din satul Stulpicani, comuna
Stulpicani, judeţul Suceava, la împlinirea vârstei de 100 de ani.

- iniţiator : Zamcu Vasile– primarul comunei;
6. Diverse.
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După prezentarea proiectului ordinei de zi, preşedintele de şedinţă în
persoana doamnei consilier Mateescu Elena, consultă atât membrii consiliului local cât
şi pe domnul primar dacă mai sunt şi alte probleme urgente, care nu pot fi amânate până
la următoarea şedinţă şi care ar duce la modificarea/suplimentarea ordinei de zi
prezentate. Astfel domnul primar anunţă că, motivat de faptul că mandatul de preşedinte
de şedinţă ales al consiliului local pentru o perioadă de trei luni de zi al doamnei
consilier Mateescu Elena expiră în luna decembrie este necesar a fi iniţiat şi adoptat un
proiect de hotărâre privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă al consiliului local,
în această situaţie propune suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect de hotărâre. Se
supune la vot proiectul odinei de zi cu suplimentarea adusă de către domnul primar şi se
aprobă cu un număr de 15 voturi pentru - modalitatea de exprimare a votului fiind - vot
deschis.

În continuarea şedinţei, se trece la primul punct al ordinei de zi, astfel
domnul primar în calitate de iniţiator prezintă raportul şi proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Stulpicani, pe anul
2016. Doamna Moroşan Natalia prezintă raportul compartimentului de specialitate.
Domnul Flocea Gv. Vasile în calitate de preşedinte la comisiei de specialitate prezintă
raportul de avizare favorabil al proiectului de hotărâre. Referitor la acest proiect de
hotărâre solicită înscrierea la cuvânt domnul consilier Scheuleac Vasile, care solicită
explicaţii suplimentare cu privire la suma alocată la drumuri şi poduri, explicaţii date
verbal de către doamna Moroşan Natalia. Nefiind înregistrate alte discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Stulpicani, pe anul
2016 şi se aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel domnul primar prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic
auxiliar din cadrul Şcolii gimnaziale Stulpicani, pentru luna noiembrie 2016. Doamna
Moroşan Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului de specialitate. Domnul
Flocea Gv. Vasile în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate prezintă raportul
de avizare favorabil al proiectului de hotărâre. Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat se supune la vot proiectul de hotărâre privind
aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar din cadrul Şcolii gimnaziale Stulpicani,
pentru luna noiembrie 2016 şi se aprobă în unanimitate de voturi.

Referitor la punctul următor al ordinei de zi, domnul primar în calitate de
iniţiator prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Stulpicani pe
trim.IV-2016. Doamna Moroşan Natalia Liliana prezintă raportul compartimentului de
specialitate. Domnul Flocea Gv. Vasile în calitate de preşedinte al comisiei de
specialitate prezintă raportul de avizare favorabil al proiectului de hotărâre. Nefiind
înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre prezentat se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri
şi cheltuieli al comunei Stulpicani pe trim.IV-2016 şi se aprobă în unanimitate de voturi.
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În continuare tot domnul primar în calitate de iniţiator prezintă expunerea
de motive şi proiectul de hotărâre privind menţinerea în anul 2017 a nivelului
impozitelor şi taxelor locale stabilite prin HCL Stulpicani nr.68 din 30.10.2015.
Doamna Diacovschi Dorina prezintă raportul compartimentului de specialitate. Domnul
Flocea Gv. Vasile în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate prezintă raportul
de avizare favorabil al proiectului de hotărâre. Nefiind înregistrate înscrieri la cuvânt pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat se supune la vot proiectul de hotărâre privind
menţinerea în anul 2017 a nivelului impozitelor şi taxelor locale stabilite prin HCL
Stulpicani nr.68 din 30.10.2015 şi se aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel domnul primar prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de onoare” şi
a unui premiu în sumă de 500 lei, domnului Ambroş Vasile, din satul Stulpicani,
comuna Stulpicani, judeţul Suceava, la împlinirea vârstei de 100 de ani. Doamna
Moroşan Natalia prezintă raportul compartimentului de specialitate. Domnul Flocea Gv.
Vasile în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate prezintă raportul de avizare
favorabil al proiectului de hotărâre. Referitor la acest proiect de hotărâre solicită
înscrierea la cuvânt domnul consilier Cotlarciuc Vasile care propune ca premiul acordat
domnului Ambroş Vasile să aibă o valoare mai mare, respectiv de 1.000 lei. Doamna
Moroşan Natalia Liliana arată că în cursul anului 2015 s-a acordat un premiu cu aceiaşi
valoare domnului Flocea Gv. Borodică la împlinirea vârstei de 101 ani. Astfel nefiind
înregistrate şi alte discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, se spune la vot
proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de onoare” şi a unui premiu în sumă
de 500 lei, domnului Ambroş Vasile, din satul Stulpicani, comuna Stulpicani, judeţul
Suceava, la împlinirea vârstei de 100 de ani şi se aprobă cu un număr de 14 voturi
pentru şi o abţinere, respectiv domnul consilier Cotlarciuc Vasile.

În continuarea şedinţei domnul primar prezintă expunerea de motive şi
proiectul de hotărâre privind alegerea noului preşedinte de şedinţă al consiliului local.
Domnul Mihalea Liviu prezintă compartimentului de specialitate. Domnul Zamcu
Vasile în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate prezintă raportul de avizare
favorabil. În această situaţie se solicită membrilor consiliului local să vină cu propuneri
pentru alegerea unui nou preşedinte de şedinţă, astfel doamna consilier Gemănari
Ionica-Sorina propune ca preşedinte de şedinţă pe o perioadă de trei luni de zile pe
domnul consilier Flocea Gv. Vasile. Domnul consilier Cotlarciuc Vasile, propune ca
preşedinte de şedinţă pe domnul consilier Moglan Dumitru. Având în vedere că au fost
înregistrate două propuneri se trece pe rând la supunerea la vot a acestor propuneri,
astfel pentru prima propunere au fost obţinute un număr de 10 voturi pentru, pentru a
doua propunere au fost obţinute un număr de 2 voturi pentru, fiind înregistrate şi 3
abţineri, respectiv domnii consilieri: Zamcu Vasile, Mihalea Niculina şi Scheuleac
Sergiu. În această situaţie se adoptă proiectul de hotărâre privind alegerea domnului
Flocea Gv. Vasile ca preşedinte de şedinţă al consiliului local pentru o perioadă de trei
luni de zile, respectiv ianuarie – martie 2017 cu un număr de 10 voturi pentru.

La Diverse se înscrie la cuvânt următorii:
- domnii consilieri Scheuleac Vasile, Diacovschi Gusti şi Moglan

Dumitru ridică problema înlocuirii becurilor arse de la reţeaua de iluminat public în mai
multe zone din localităţile Negileasa, Gemenea şi Slătioara, problemă însuşită spre
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rezolvare de către domnul primar, prin persoana din cadrul aparatului de specialitate cu
atribuţii în acest sesn.

- Flocea D. Vasile, aduce mulţumiri membrilor consiliului local cât şi
executivului pentru activitatea desfăşurată în anul 2016 şi având în vedere că se apropie
sărbătorile de iarnă, urează multă sănătate, împliniri şi realizări în anul următor.

Domnul primar anunţă membrii consiliului local că în ziua de vineri 30
decembrie 2016 vor avea loc manifestări culturale privind datini şi obiceiuri de iarnă din
comuna Stulpicani, urmând a fi informaţi în timp util asupra orei de desfăşurare a
acestei activităţi tradiţionale.

Având în vedere că nu mai sunt şi alte înscrieri la cuvânt, doamna consilier
Matescu Elena, în calitate de preşedinte de şedinţă aduce mulţumiri atât membrilor
consiliului local cât şi executivului pentru activitatea desfăşurată în sprijinul
colectivităţii locale şi declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.

Secretar comună,
Mihalea Liviu
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