ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Hârtop din data de 21.10.2021
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.87/15.10.2021 a fost
convocată ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Hârtop, pe data de 21.10.2021, ora 12.
Prin convocatorul nr. 3542 din 15.10.2021 au fost invitați consilierii locali pentru a participa la ședința
Consiliului Local Hârtop din data de 21.10.2021, iar invitația a fost transmisă tuturor consilierilor în data de 15.10.2021.
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 11, 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 28.09.2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2021inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent
trimestrului III al anului 2021 - inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnice necesare în vederea implementării
obiectivului nou de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Hârtop, jud. Suceava” ce urmează a fi
finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny- inițiator primarul comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Hârtop în Comisia de evaluare a probei de
interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii Gimnaziale Hârtop, - inițiator primarul
comunei d-l Hrescanu Vasile-Cătălin
Dl consilier Hreceniuc Dumitru propune la punctul Diverse prezentarea procesului verbal al comisiei speciale
cu privire la verificarea investițiilor derulate în comuna Hârtop.
Nu sunt alte propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi.
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 de consiliu local din data de
28.09.2021
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 modificării bugetului local de venituri și cheltuieli aferent
anului 2021- 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.
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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 Mitrea Gabriel care precizează că este bine că s-au primit bani de la guvern, care vor fi
utilizați pentru investițiile din comuna Hârtop.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Din 11 consilieri prezenți: Voturi pentru-11, Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, prin urmare se
aprobă: Hotărârea nr.55 din 21.10.2021 privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli
aferent anului 2021
PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local de venituri si
cheltuieli aferent trimestrului III al anului 2021 - 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:
Ia cuvântul dl. Filip Mihai care precizează că suntem de acord cu execuția bugetară la nivelul trimestrului III
2021.
Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Din 11 consilieri prezenți: Voturi pentru - 11, Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, prin urmare se
aprobă: Hotărârea nr.56 din 21.10.2021 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local de venituri si
cheltuieli aferent trimestrului III al anului 2021
PUNCTUL 4:Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnice necesare în vederea
implementării obiectivului nou de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Hârtop, jud.
Suceava” ce urmează a fi finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” 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:
Ia cuvântul dl. consilier Filip Mihai care precizează că este vorba despre circa 5 km de drumuri comunale.
Este foarte bine dacă dăm drumul la toate aceste lucrări.
Dl consilier Mazilu Răducu precizează că în mandatul trecut s-au făcut măsurătorile cadastrale pentru aceste
drumuri.
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Nemaifiind discuții pe seama proiectului de hotărâre si nici înscrieri la cuvânt, președintele de ședință supune
votului deschis, prin ridicarea mâinii, proiectul de hotărâre:
Din 11 consilieri prezenți: Voturi pentru-11, Voturi împotrivă- nu sunt, Abțineri- nu sunt, prin urmare se
aprobă: Hotărârea nr.57 din 21.10.2021 privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnice necesare în
vederea implementării obiectivului nou de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Hârtop,
jud. Suceava” ce urmează a fi finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”
PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Hârtop în Comisia de
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii Gimnaziale
Hârtop, - 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 face precizarea că la nominalizarea consilierului local veți avea în vedere respectarea
următoarelor situații de incompatibilitate: persoana desemnată nu trebuie să fie soț/soție, rude sau afini până la
gradul IV inclusiv cu candidații și să nu fie relații conflictuale cu vreun candidat.
Ia cuvântul dl. consilier Filip Mihai care propune pe dl. consilier Leonte Ionel. Ia cuvântul d-na Leonte
Anișoara care propune pe dl. consilier Costan Gheorghe.
D-na secretar general aduce la cunoștință cadrul legal referitor la procedura de vot: potrivit art. 139 din Codul
administrativ. Astfel hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu
excepțiile prevăzute de lege. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Redactarea buletinelor de
vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu. Buletinele de vot
se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată
opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte. Abținerile se numără la voturile împotrivă. Dacă pe
parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre,
președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia. Este desemnat reprezentant al consiliului local al
comunei Hârtop, candidatul care a obține majoritatea absolută, respectiv un număr de 6 voturi DA din 11 consilieri.
Președintele de ședință supune la vot modalitatea de vot prezentată. Se votează cu unanimitate de voturi.
După efectuarea operațiunilor de votare președintele de ședință urmează să deschidă urna și să stabilească
rezultatul votului.
Se reiau lucrările ședinței. Domnul președinte de ședință deschide urna și citește cu voce tare fiecare buletin
de vot apoi prezintă rezultatul votului : Dl consilier Leonte Ionel a primit un număr de 6 voturi din numărul total de 11
buletine de vot, iar dl. consilier Costan Gheorghe a primit un număr de 5 voturi din numărul total de 11 buletine de vot.
Având în vedere rezultatul votului secret dl. consilier Leonte Ionel va fi desemnat reprezentantul Consiliului
local Hârtop în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al
Școlii Gimnaziale Hârtop.
Prin urmare se aprobă: Hotărârea nr.58 din 21.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului
local Hârtop în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de
director al Școlii Gimnaziale Hârtop,
Diverse:
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Ia cuvântul dl.consilier Hreceniuc Dumitru care prezintă procesul verbal al comisiei speciale cu privire la
verificarea investițiilor derulate în comuna Hârtop. Sunt multe nereguli la lucrarea de alimentare cu apă și canalizare
care sunt detaliate în procesul verbal. Am făcut și fotografii cu cele constatate atât la lucrările care se derulează la
drumul județean cât și la lucrările de alimentare cu apă și canalizare. Am întocmit adrese către Consiliul Județean cu
privire la cele constatate cât și către Euro-est. Interesul nostru este să se facă lucrări de calitate.
Ia cuvântul dl consilier Filip Mihai care precizează că nu s-a prezentat dirigintele de șantier, iar executantul nu
a fost disponibil atunci când am solicitat.
Dl primar precizează că după ședință va ajunge dirigintele de șantier,și reprezentanții proiectantului și ai
executantului pentru a prezenta situația lucrărilor la investiția de alimentare cu apă și canalizare și va răspunde
întrebărilor.
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,
Anișoara LEONTE

Secretar general al comunei,
Costan Elena
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