ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Hârtop din data de 18.03.2021
În conformitate cu prevederile art. 133, alin.(1), art.134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit.a) și art. 135, alin.(4) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziția primarului comunei Hârtop nr.30/12.03.2021 a fost
convocată ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Hârtop, pe data de 18.03.2021, ora 12
Prin convocatorul nr.1039/12.03.2021 au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința Consiliului
Local Hârtop din data de 18.03.2021, iar invitația a fost transmisă tuturor consilierilor în data de 12.03.2021.
Publicitatea ședinței s-a realizat conform prevederilor legale și prin publicarea ordinii de zi pe situl comunei
www.comunahirtop.ro.
Secretarul general al comunei face prezenta consilierilor si constată că din numărul total de 11 consilieri, 11
consilieri în funcție, sunt prezenți 10, ședința fiind legal constituită.
Dl primar, cel care a cerut convocarea ședinței ordinare a consiliului local, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței de consiliu local din data de 11.02.2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent
anului 2020 - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Hârtop, in relația cu AFIR pentru
proiectul “Înființare sistem de canalizare si înființare sistem de alimentare cu apa in comuna Hartop, județul Suceava”,
Cererea de finanțare: F0720AN00021713500500; Sub Măsura 7.2;
Contract de finanțare nr.
C0720AN00021713500500 din 25.06.2018 - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
4.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Hârtop, județul Suceava a investiției ”Școala cu
clasele I-IV și grădiniță cu program normal din comuna Hârtop, județul Suceava” - inițiator primarul comunei d-l
Hrescanu Vasile-Cătălin;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea înscrierii datelor in registrul agricol pentru
perioada 2020 – 2024 - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea datei de începere și încheiere a pășunatului, precum și modul de organizare a
acestuia în anul 2021, în comuna Hârtop - inițiator viceprimarul comunei d-l Costan Gheorghe;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului local al comunei Hârtop, județul Suceava care vor
face parte din Comisia de verificare și recepție a lucrărilor de întreținere a pășunii comunale la
nivelul comunei Hârtop - inițiator viceprimarul comunei d-l Costan Gheorghe;
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate pe perioada mandatului - inițiator
viceprimarul comunei d-l Costan Gheorghe;
9. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local
Vasilache Vasile - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile aprilie, mai si iunie 2021- inițiator d-l
consilier Costan Gheorghe;
D-na Costan Elena - secretar general al comunei, precizează că toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi
a ședinței consiliului local pot fi supuse dezbaterii, întrucât îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 136, alin.(8) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv sunt însoțite de: referatul de aprobare, ca instrument de
prezentare și motivare, rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizele
cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Dl președinte de ședință supune votului deschis ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate.
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Documentele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali pentru studiu și analiză, în
cadrul comisiilor de specialitate.
PUNCTUL 1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare de consiliu local din data de
11.02.2021;
D-na secretar general aduce la cunoștință faptul că, potrivit art. 138, alin. 15 din Codul administrativ, aprobat
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul
ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului - verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor
exprimate în ședința anterioară. Nefiind asemenea situații se supune votului deschis procesul verbal care este votat
cu unanimitate de voturi.
Înainte de începerea dezbaterii proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, d-na Costan Elena, secretarul
general al comunei aduce la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art. 228 din Codul administrativ,
aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, în exercitarea funcției, consilierul local aflat în
conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările
ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de
la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru
sine sau pentru:
a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică fată de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații;
c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;
d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către
acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociație sau fundație din care face parte.
În exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute mai sus are obligația să anunțe la
începutul ședinței consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se
consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al ședinței.
Conform prevederilor legale ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul
pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de
vot la adoptarea acestei hotărâri.
Dacă sunt asemenea cazuri, trebuie aduse la cunoștință, la începutul ședinței, întrucât hotărârile adoptate cu
încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.
Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile mai sus menționate și legislația în materie privind conflictul de
interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de
maximum 6 luni.
D-na secretar general precizează că nu au fost declarate asemenea cazuri, prin urmare se poate trece
la derularea ordinii de zi.
PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri si
cheltuieli aferent anului 2020 - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate.
Președintele de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru
prezentarea avizelor. Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau
propuneri suplimentare cu precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
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Ia cuvântul dl. consilier Hreceniuc Dumitru care întreabă la ce s-au folosit banii de la capitolele asociații și
fundații precum și de la protecția mediului, transporturi, cultură și recreere. D-na contabil Ilioaia Diana precizează că
sumele cheltuite de la capitolul asociații și fundații sunt sumele plătite către Asociația Comunelor pentru activitatea de
audit. Sumele cheltuite la protecția mediului sunt cheltuielile cu salubrizarea. La capitolul transporturi sunt cheltuielile
de investiții la drumuri, iar de la capitolul cultură s-au achitat sume pentru susținerea bisericii, realizare foișor.
Ia cuvântul dl consilier Filip Mihai care precizează că există excedent al bugetului local și este bine că nu
avem datorii.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.8 din 18.03.2021 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local de venituri si
cheltuieli aferent anului 2020
PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Hârtop, in relația cu
AFIR pentru proiectul “Înființare sistem de canalizare si înființare sistem de alimentare cu apa in comuna
Hartop, județul Suceava”, Cererea de finanțare: F0720AN00021713500500; Sub Măsura 7.2; Contract de
finanțare nr. C0720AN00021713500500 din 25.06.2018 - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate. Președintele
de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru prezentarea avizelor.
Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau propuneri suplimentare cu
precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
Dl consilier Nechifor Vasile întreabă de ce nu s-a făcut acest proiect de hotărâre până acum. Dl primar
precizează că acum a fost solicitată de la AFIR pentru a se semna un act adițional la contractul de finanțare.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.9 din 18.03.2021 privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Hârtop, in relația cu AFIR
pentru proiectul “Înființare sistem de canalizare si înființare sistem de alimentare cu apa in comuna Hartop,
județul Suceava”, Cererea de finanțare: F0720AN00021713500500; Sub Măsura 7.2; Contract de finanțare nr.
C0720AN00021713500500 din 25.06.2018.
PUNCTUL 4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Hârtop, județul Suceava a
investiției ”Școala cu clasele I-IV și grădiniță cu program normal din comuna Hârtop, județul Suceava” inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate.
Președintele de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru
prezentarea avizelor. Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau
propuneri suplimentare cu precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
Dl. primar precizează că în luna decembrie s-a făcut recepția la școala nouă și trebuie să începem
demersurile de actualizare a cărții funciare. A fost trimisă la București, la Ministerul Educației, documentația pentru
avizul conform de demolare a construcțiilor vechi, dar sunt niște neclarități. Se solicită documente care trebuiau
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întocmite din 2009. Vom verifica în arhivă și vom face adresa din nou. Dl consilieri Filip Mihai precizează că Scoala 2
a fost demolată din anul 2009 când era viceprimar și trebuie verificată arhiva cu privire la documentele solicitate.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.10 din 18.03.2021 privind includerea în domeniul public al comunei Hârtop, județul Suceava a
investiției ”Școala cu clasele I-IV și grădiniță cu program normal din comuna Hârtop, județul Suceava”
PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea înscrierii datelor in registrul
agricol pentru perioada 2020 – 2024 - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate.
Președintele de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru
prezentarea avizelor. Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau
propuneri suplimentare cu precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
D-na secretar general prezintă stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol 2020-2024. În anul 2020 având
în vedere prevederile Ordinului 25/2020 s-au achiziționat registre agricole în format hârtie pentru perioada 2020-2024.
Prin proiectul de hotărâre s-au propus măsuri pentru stabilirea masurilor pentru eficientizarea înscrierii datelor
in registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.11 din 18.03.2021 privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea înscrierii datelor in registrul
agricol pentru perioada 2020 – 2024
PUNCTUL 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea datei de începere și încheiere a pășunatului, precum și
modul de organizare a acestuia în anul 2021, în comuna Hârtop - inițiator viceprimarul comunei d-l Costan
Gheorghe;
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate.
Președintele de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru
prezentarea avizelor. Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau
propuneri suplimentare cu precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
Ia cuvântul dl. consilier Filip Mihai care întreabă dacă în anul 2021 se asigură încărcătura de animale la hectar
pentru pășunat. Dl primar precizează că este asigurată încărcătura la hectar întrucât sunt cca 1500 de oi și cca 150
bovine.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.12 din 18.03.2021 privind stabilirea datei de începere și încheiere a pășunatului, precum și
modul de organizare a acestuia în anul 2021, în comuna Hârtop.
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PUNCTUL 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului local al comunei Hârtop, județul
Suceava care vor face parte din Comisia de verificare și recepție a lucrărilor de întreținere a pășunii comunale
la nivelul comunei Hârtop - inițiator viceprimarul comunei d-l Costan Gheorghe;
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate. Președintele
de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru prezentarea avizelor.
Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau propuneri suplimentare cu
precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
Dl consilier Filip Mihai propune pe domnul consilier Leonte Ionel iar doamna consilier Leonte Anișoara
propune pe dl consilier Mitrea Gabriel-Dănuț pentru a face parte din Comisia de verificare și recepție a lucrărilor
de întreținere a pășunii comunale la nivelul comunei Hârtop.
Dl președinte întreabă dacă mai sunt și alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot secret propunerea d-lui consilier Leonte Ionel, și a d-lui consilier Mitrea
Gabriel-Dănuț. În urma numărării voturilor se constată că propunerile au obținut un nr de 10 voturi pentru, din 10
consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, astfel se aprobă:
Hotărârea nr.13 din 18.03.2021 privind desemnarea membrilor Consiliului local al comunei Hârtop, județul
Suceava care vor face parte din Comisia de verificare și recepție a lucrărilor de întreținere a pășunii comunale
la nivelul comunei Hârtop
PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate pe perioada
mandatului - inițiator viceprimarul comunei d-l Costan Gheorghe;
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate.
Președintele de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru
prezentarea avizelor. Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau
propuneri suplimentare cu precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
Dl. viceprimar precizează că s-a făcut o repartizare în urma consultării consilierilor locali, dar poate fi
modificată.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.14 din 18.03.2021 privind repartizarea consilierilor locali pe sectoare de activitate pe perioada
mandatului
PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului
consilier local Vasilache Vasile - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate. Președintele
de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru prezentarea avizelor.
Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau propuneri suplimentare cu
precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre:
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Dl consilier Leonte Ionel întreabă care este motivul demisiei din funcție a d-lui Vasilache. D-na secretar
general precizează că demisia este un act unilateral și nu este necesară motivarea acesteia.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.15 din 18.03.2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului
consilier local Vasilache Vasile
PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile aprilie, mai si iunie
2021- inițiator d-l consilier Costan Gheorghe;
Se prezintă proiectul de hotărâre și motivarea inițiatorului proiectului. Se prezintă raportul de specialitate.
Președintele de ședință dă cuvântul președinților comisiilor de specialitate al Consiliului local Hârtop pentru
prezentarea avizelor. Se prezintă avizele comisiilor de specialitate care sunt favorabile, fără amendamente sau
propuneri suplimentare cu precizarea că avizele au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
DISCUTII: Președintele de ședință acordă dreptul consilierilor pentru a se înscrie la cuvânt si de a purta
discuții pe baza proiectului de hotărâre: Dl consilier Costan Gheorghe a propus pe dl. Hreceniuc Dumitru-Vasile pentru
a ocupa funcția de președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai, iunie.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Cu 10 voturi pentru, din 10 consilieri prezenți :Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, se aprobă:
Hotărârea nr.16 din 18.03.2021 privind alegerea președintelui de ședința pentru lunile aprilie, mai si iunie 2021
Diverse: Se rediscută cererea nr. 517 din 11.02.2021 înaintată de d-na Velicu Manuela – medic de familie din
comună, prin care solicită concesionarea unei suprafețe de teren din vecinătatea centrului after-school
Domnul președinte roagă pe d-na dr. Velicu să ofere mai multe informații cu privire la solicitare de
concesionare a terenului.
D-na dr.Velicu precizează că dorește să concesioneze o suprafață de teren în centrul comunei, cu multă
verdeață și multă liniște pentru a construi o casă de vacanță din lemn, pe piloni, unde să-și petreacă timpul liber.
Consideră că terenul din spatele clădirii after-scool se pretează la aceasta.
Dl președinte de ședință invită consilierii să ia cuvântul cu privire la solicitarea d-nei doctor.
Dl consilier Leonte Constantin întreabă ce suprafață de teren dorește să concesioneze. D-na doctor afirmă că
solicită o suprafață cât mai mică pe care să poată construi.
Dl consilier Filip Mihai precizează că este de acord cu cererea d-nei doctor și propune ca dl. primar să facă
demersurile necesare și să pună la dispoziție terenul. Solicită să se supună votului.
Dl președinte supune votului propunerea d-lui consilier Filip Mihai. Toți consilierii sunt de acord cu cererea dnei doctor.
D-na secretar general aduce la cunoștință d-lor consilieri că terenul solicitat de d-na doctor este aferent clădirii
Centrului after-school realizat din fonduri europene și face parte din domeniul public al comunei Hârtop. Pentru
concesionarea unei părți de teren din această suprafață este necesar dezmembrarea corpului de proprietate.
Procedura de concesionare a terenurilor înscrise în domeniul public al comunei este prevăzută în Codul administrativ.
Concesionarea se poate face doar prin licitație publică.
Potrivit codului administrativ, propunerea de concesionare se face în scris, cuprinde datele de identificare a
persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de
afaceri şi trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu. Iniţiativa
concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă, în principal, următoarele
elemente:
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a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii;
c) nivelul minim al redevenţei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică şi justificarea
alegerii procedurii;
e) durata estimată a concesiunii;
f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
g) avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major
General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz;
După întocmirea studiului de oportunitate prevăzut de lege, se poate supune aprobării în consiliul local
propunerea de concesionare.
Având în vedere cele prezentate mai sus este necesar parcurgerea etapelor legale pentru realizarea acestui
demers.
D-na secretar general a comunicat și d-nei dr. Velicu prin aplicația WhatsApp prevederile legale cu privire la
concesionarea terenurilor înscrise în domeniul public al comunei.
Dl consilier Filip Mihai aduce la cunoștință d-lui primar că sunt cetățeni nemulțumiți de modul cum se fac
lucrările de canalizare și alimentare cu apă. Dl primar precizează că va invita în cadrul unei ședințe de consiliu pe dl.
inginer care răspunde de execuția lucrărilor și care va da mai multe detalii cu privire la aceste lucrări.
Fiind epuizata ordinea de zi, si fiindcă nu au mai fost înscrieri la cuvânt președintele de ședință declară
încheiate lucrările ședinței Consiliului Local, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
Președinte de ședință,
Costan Gheorghe

Secretar general al comunei,
Costan Elena
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