
R O M 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 22.07.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului

local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava.

În baza Dispoziţiei Primarului comunei Stulpicani nr.86 din 15.07.2016 a
fost convocat în şedinţă ordinară Consiliului local al comunei Stulpicani, pentru data de
22.07.2016, orele 13,00 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 domnului consilier
Cotlarciuc Vasile, dă cuvântul secretarului comunei care prezintă procesul verbal
încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 01.07.2016. 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, precum şi modificarea şi completarea Programului de
investiţii pe anul 2016, prevăzut în Anexa nr.3 la HCL Stulpicani nr.1/29.01.2016.

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

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

3. 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 iunie 2016.

- iniţiator : Zamcu Vasile– primarul comunei;
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui număr de 2 reprezentanţi ai

consiliului local, care vor face parte din consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale
Stulpicani. - iniţiator: Zamcu Vasile – primarul comunei;

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei
Stulpicani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru
alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru
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adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava.

- iniţiator: Zamcu Vasile – primarul comunei;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL Stulpicani nr.32

din 29.05.2015 privind aprobarea asocierii comunei Stulpicani, judeţul Suceava în
Asociaţia Grupului de Acţiune Locală „Confluenţe Nordice”.

- iniţiator: Zamcu Vasile – primarul comunei;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei proprii

reprezentând cotizaţia aferentă UAT – Comuna Stulpicani, pentru 2016, în scopul
implementării Planului de Dezvoltare Locală GAL Confluenţe Nordice.

- iniţiator: Zamcu Vasile – primarul comunei;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic pentru

reabilitarea şi modernizarea Grupului social ce deserveşte clădirea Casei Tineretului,
din satul Stulpicani, comuna Stulpicani, judeţul Suceava.

- iniţiator: Zamcu Vasile – primarul comunei;
9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei

Gemenea, pentru continuarea lucrărilor de construire la obiectivul de investiţie „Casă de
prăznuire cu aşezământ social.”

- iniţiatori: Moglan Dumitru, Cotlarciuc Vasile, etc. - consilieri locali,
10. Prezentarea cererii domnului Scheuleac Vasile, domiciliat în comuna

Stulpicani, sat Vadul Negrilesei, cu privire la atribuirea unei suprafeţe de 250 mp teren
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

– prezintă : doamna Dumbravă Gergeta, consilier principal;
11. Prezentarea cererii doamnei Răcilă Ana-Maria, domiciliată în comuna

Stulpicani, sat Stulpicani, cu privire la atribuirea unei suprafeţe de 250 mp teren pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală.

– prezintă : doamna Dumbravă Gergeta, consilier principal;
12. Prezentarea adresei nr.11681 din 06.07.2017 a Direcţiei Sanitar-

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava.
- prezintă : Mihalea Liviu – secretarul comunei.

13. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav din Comuna Stulpicani, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie
2016. - prezintă : Răstoacă Mariana – consilier principal în cadrul
Compartimentului de asistenţă socială al Primăriei comunei Stulpicani.

14. Diverse.
După prezentarea proiectului ordinei de zi, preşedintele de şedinţă în persoana

domnului consilier Cotlarciuc Vasile, 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.
Se constată că nu mai sunt şi ca urmare se supune la vot proiectul ordinei de zi prezentate
de către iniţiator şi se aprobă cu un număr de 15 voturi pentru - modalitatea de exprimare
a votului fiind - vot deschis.
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În continuarea şedinţei, se trece la primul punct al ordinei de zi, astfel se dă
cuvântul domului primar, care în calitate de ordonator principal de credite, prezintă
raportul şi proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Stulpicani, precum şi modificarea şi completarea Programului de
investiţii pe anul 2016, prevăzut în Anexa nr.3 la HCL Stulpicani nr.1/29.01.2016.

Doamna Moroşan Natalia Liliana, prezintă raportul compartimentului de
resort precum şi HG nr.468/06.07.2016 prin care Comunei Stulpicani i s-a alocat suma de
399 mii lei pentru refacerea obiectivelor distruse/avariate în urma calamităţilor naturale
produse de inundaţii în perioada 18-19 iunie 2016 în baza procesului verbal de constatare
nr.4547 din 21.06.2016. Domnul Cotlarciuc Vasile, prezintă raportul de avizare al
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. Referitor la acest proiect de hotărâre
solicită înscrierea la cuvânt domnul consilier Scheuleac Vasile care solicită ca pe viitor să
fie transmise spre studiu toate materialele care fac obiectul şedinţei de consiliu local spre
a fi informaţi corect şi a fi în cunoştinţă de cauză asupra votului acordat. Tot cu privire la
aprobarea rectificării bugetului local domnul consilier Cotlarciuc Vasile solicită
primarului să aibă în vedere alocarea sumei necesară pentru repararea drumului comunal
din centrul localităţii Stulpicani. Doamna Moroşan Liliana, contabilul primăriei îi
răspunde că au fost alocate fonduri din bugetul local şi urmează ca în cel mai scurt să fie
executată această lucrare de reparaţii. Nefiind înregistrate şi alte discuţii pe marginea
acestui proiect de hotărâre, se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus prezentat şi se
aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel tot domnul primar în
calitate de iniţiator prezintă raportul şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Stulpicani, pe trimestru II 2016.
Doamna Moroşan Natalia Liliana, prezintă raportul compartimentului de resort. Domnul
Cotlarciuc Vasile, prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local. Nefiind înregistrate discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, se
supune la vot proiectul de hotărâre mai sus prezentat şi se aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 3 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 iunie 2016. Doamna
Moroşan Natalia Liliana, prezintă raportul compartimentului de resort. Domnul
Cotlarciuc Vasile în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local prezintă raportul de avizare favorabil. Nefiind înregistrate discuţii pe
marginea acestui proiect de hotărâre, se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat şi se
aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel tot domnul primar prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind desemnarea unui număr de doi
reprezentanţi ai consiliului local, pentru a face parte din Consiliul de administraţie al
Şcolii gimnaziale Stulpicani. În acest sens se solicită din partea membrilor consiliului
local să vină cu propuneri, astfel domnul consilier Moglan Dumitru propune pe domnul
consilier Scheuleac Vasile pentru a face parte din consiliul de administraţie, iar doamna
consilier Gemănari Ionica propune pe doamna Mateescu Elena. Nemaifiind înregistrate
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şi alte propuneri, domnul Mihalea Liviu prezintă raportul compartimentului de
specialitate. Doamna Mateescu Elena în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate
prezintă raportul de avizare al comisie. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind
desemnarea celor doi consilieri, pentru a face parte din Consiliul de administraţie al
Şcolii gimnaziale Stulpicani şi se aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la următorul punct al ordinei de zi, astfel domnul primar în calitate
de iniţiator prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului comunei Stulpicani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia
să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi
pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului
constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava. Domnul Flocea Vasile prezintă raportul compartimentului
de specialitate. Domnul Zamcu Vasile în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate
prezintă raportul de avizare al proiectului de hotărâre. Nefiind înregistrate discuţii pe
marginea acestui proiect de hotărâre, se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus
prezentat şi se aprobă în unanimitate de voturi.

În continuarea şedinţei, se dă cuvântul domnului primar care prezintă
expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 din HCL
Stulpicani nr.32 din 29.05.2015 privind aprobarea asocierii comunei Stulpicani, judeţul
Suceava în Asociaţia Grupului de Acţiune Locală „Confluenţe Nordice”. Domnul
Mihalea Liviu prezintă raportul compartimentului de specialitate. Domnul Zamcu Vasile
în calitate de preşedinte al comisiei de specialitate prezintă raportul de avizare al
proiectului de hotărâre. Nefiind înregistrate discuţii pe marginea acestui proiect de
hotărâre, se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus prezentat 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 plăţii contribuţiei proprii
reprezentând cotizaţia aferentă UAT – Comuna Stulpicani, pentru 2016, în scopul
implementării Planului de Dezvoltare Locală GAL Confluenţe Nordice. Doamna
Moroşan Natalia Liliana, prezintă raportul compartimentului de resort. Domnul
Cotlarciuc Vasile, prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local. Nefiind înregistrate discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, se
supune la vot proiectul de hotărâre mai sus prezentat şi se aprobă în unanimitate de
voturi. Doamna Moroşan Natalia Liliana, prezintă raportul compartimentului de resort.
Domnul Cotlarciuc Vasile, prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local. Referitor la acest proiect de hotărâre, solicită înscrierea la
cuvântul domnul consilier Moglan Dumitru care întreabă din ce an se plăteşte această
contribuţie către GAL. Doamna contabilă îi răspunde că această contribuţie se achită
din anul 2013. Nemaifiind înregistrate şi alte discuţii pe marginea acestui proiect de
hotărâre, se supune la vot proiectul de hotărâre mai sus prezentat şi se aprobă în
unanimitate de voturi.

Referitor la punctul următor al ordinei de zi, se dă cuvântul domnului
primar care prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea
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întocmirii documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii
„Extinderea şi modernizarea clădirii Casei Tineretului, din satul Stulpicani, comuna
Stulpicani, prin construirea de grup sanitar, centrală termică şi instalaţii de încălzire”.
Doamna Moroşan Natalia Liliana, prezintă raportul compartimentului de resort.
Domnul Cotlarciuc Vasile, prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local. Referitor la acest proiect de hotărâre solicită înscrierea la
cuvânt domnul consilier Popa Gheorghe care este şi viceprimarul comunei şi arată că
este oportun şi necesar realizarea acestei investiţii pentru reabilitarea Casei Tineretului
din satul Stulpicani care nu are încălzire, iar grupul sanitar existent este distrus şi nu
corespunde din punct de vedere igienico-sanitar, neavând instalaţii sanitare, lucru cu
care sunt de acord toţi membrii consiliului local. În această situaţie, nemaifiind
înregistrate înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat şi se aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel domnul consilier
Cotlarciuc Vasile, în calitate de iniţiator prezintă expunerea de motive şi proiectul de
hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Gemenea, pentru continuarea
lucrărilor de construire la obiectivul de investiţie „Casă de prăznuire cu aşezământ
social.” Referitor la acest proiect de hotărâre doamna Moroşan Natalia Liliana arată că,
de la solicitarea preotului paroh din luna martie anul curent nu s-a prezentat raportul
compartimentului de specialitate buget finanţe contabilitate, pe motiv că în hotărârea
consiliului local de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Stulpicani,
pe anul 2016 nu au fost cuprinse fonduri pentru finanţarea acestor activităţi şi este totuşi
de acord cu propunerea domnului consilier Cotlarciuc Vasile, ca la următoare
rectificare de buget să fie alocată suma de 10.000 lei Parohiei Gemenea pentru
continuarea lucrărilor la casa de prăznuire cu aşezământ social. Separat de aceasta,
doamna Moroşan Natalia, arată că este necesar ca preotul paroh să prezinte şi o situaţie
cu privire la justificarea modului de folosire a materialului lemnos acordat. Domnul
Cotlarciuc Vasile propune consiliului local ca până la sfârşitul anului să fie acordată şi
diferenţa de 20.000 lei pentru finalizarea acestor lucrări, propunere aprobată de către toţi
membrii consiliului local. Tot domnul consilier Cotlarciuc Vasile, prezintă raportul
comisiei de specialitate al cărui preşedinte este. Se supune la vot proiectul de hotărâre
privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 10.000 lei, pentru continuarea
lucrărilor de construire la obiectivul de investiţie „Casă de prăznuire cu aşezământ
social” şi se aprobă în unanimitate de voturi.

În continuare se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel domnul
Mihalea Liviu prezintă consiliului local două cereri cu privire la atribuirea unor
suprafeţe de teren, pentru construirea unor locuinţe proprietate personală a unui număr
de doi tineri, respectiv Scheuleac Vasile din comuna Stulpicani sat Vadu Negrilesei şi
Răcilă Ana-Maria din comuna Stulpicani, sat Stulpicani, în conformitate cu prevederile
Legii nr.15/2003. Astfel se arată că cei doi tineri îndeplinesc condiţiile pentru acordarea
acestui sprijin, se arată că în urma verificării situaţiei cu privire la terenurile disponibile
care fac obiectul acestei legi, în locurile solicitate, nu există suprafeţe de teren care pot
fi atribuite, în momentul de faţă există disponibil de teren în satul Gemenea, comuna
Stulpicani, în locul numit „La Nimigean”. Având în vedere faptul că în ultima perioadă
au fost înregistrate mai multe solicitări pentru atribuire de terenuri pentru construirea de
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locuinţe proprietate personală, urmează a fi constituită o comisie internă pentru
monitorizarea şi aplicarea prevederilor Legii nr.15/2003.

La punctul 12 al ordinei de zi domnul Mihalea Liviu prezintă adresa
nr.11681/06.07.2016 a Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Suceava cu privire la măsurile privind gestionarea câinilor fără stăpân adresată
consiliilor locale din judeţul Suceava, prin care printre altele aşa cum rezultă la punctul
2 a acesteia consiliile locale sunt obligate să înfiinţeze servicii specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân. Nefiind înregistrate discuţii cu privire la adresa
prezentată se trece la punctul următor al ordinei de zi, astfel se prezintă raportul cu
privire la activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
grav din comuna Stulpicani, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016.

După prezentarea acestui raport se trece la ultimul punct al ordinei de zi
Diverse, unde se înscriu la cuvânt următorii:

- domnul primar Zamcu Vasile prezintă cererea preotului Gheţu Aurelian
preot paroh la parohia „Înălţarea Domnului” din localitatea Stulpicani, care solicită
acordarea unui ajutor (lemn lucru răşinoase şi o sumă de bani) din partea consiliului
local pentru terminarea lucrărilor de construcţie a Casei de Prăznuire. Referitor la
această solicitare doamna Morosan Natalia Liliana, arată că în momentul de faţă nu
există fonduri la bugetul local pentru acordarea unui ajutor bănesc, iar pentru material
lemnos se arată că în momentul în care Ocolul silvic Stulpicani va comunica cantitatea
de lemn exploatată la drum auto, se va ţine cont şi de această solicitare.

- domnul viceprimar Popa Gheorghe în cuvântul său arată că la solicitarea
conducerii şcolii gimnaziale Stulpicani, s-a deplasat împreună cu domnul primar la
Şcoala primară din satul Vadu Negrilesei, unde este necesar ca în regim de urgenţă să
fie amenajată o sală de clasă, pentru ca toţi elevii să înveţe de dimineaţă.

- domnul consilier Cotlarciuc Vasile arată că în urma discuţiilor avute cu
şeful OS Stulpicani în ceea ce priveşte asigurarea cu lemn de foc atât a instituţiilor
publice cât şi a populaţiei sunt probleme mari, deoarece aceasta se va face prin agenţii
economici, nu prin ocoalele silvice cum s-a făcut până acum. Astfel arată că ar trebuit
făcute adresa la Direcţia silvică Suceava, precum şi la Consiliul judeţean pentru
rezolvarea acestei situaţii, cu impact direct asupra cetăţenilor comunei, mai ales a celor
în vârstă. - domnul consilier Moglan Dumitru, arată că mai sunt păşuni pe care sunt
arbori şi ar putea fi exploataţi ca lemn de foc, i se răspunde că aceşti arbori sunt
prevăzuţi în amenajamentul pastoral şi trebuie păstraţi ca umbrar pentru animalele care
păşunează pe aceste suprafeţe de păşune.

- domnul consilier Scheuleac Vasile arată că ar trebui luate măsuri urgente
pentru repararea drumului de la Negrileasa, precum şi a podeţului de la „Pârâul
secăturii”. Având în vedere că nu mai sunt şi alte înscrieri la cuvânt, domnul consilier
Cotlarciuc Vasile, în calitate de preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare
tuturor persoanelor prezente şi declară închise lucrările acesteia.

Secretar comună,
Mihalea Liviu
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