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Secretarul comunei Bilcajudetul Suceava,d-na Taciuc
Rodica,efectueaza apelu1 nominal qi constata cA din cei 13 consilieri
existenli, 13 sunt p.ezenti.

La qedinla participi domnul primar Rusu Zaharie, doamna secretar
Taciuc Viorica Rodica, Puha Gavril Loghin, Ungurean Liliala, Puha Cristi.
Sedinta are loc in sediul Carninul Cultural al comunei Bilca jud.Suceava,
respect6ndu-se distantarea sociala prevazlrta in reglementarile legislative pe
perioada stErii de alerti (pentru prevenirea raspindirii COVID-
19),participantii la sedinta poarta in mod obligatoriu miSti si mdiusi de
protectie Primaria comunei Bilca asigura dezinfectantul la intraiea in
cladire.
AvAnd in vedere cd sunt intrunite condiliile prevazute prevederile Codului
Administrativ privind prezerla minimd a consilierilor, constat ce $edinla este
legal constituite si declar deschise lucrarile acesteia.

Preqedinte de qedinli pentru ziua de ast5zi este domnul consilier Savu
Corneliu.
Domnul preqedinte de sedinle prezinta proiectul ordinii de zi, dupd cum
u rmeaze:
1. Supunerea spre aprobare a Procesului verbal al qedinlei de Consiliu loca1
din data de 30.06.2020
- Iniliator secretaml general al comunei Bilca, jud.Suceava;
2. Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului local de venituri si
chelruieli penlru luna iulie 202O:

- iniliator primarul comunei Bilca judelul Suceava.
3. Proiect de hoter6re privind.aprobarea contului de executie a bugetului local
de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II, 2O2O;

- iniuator primarul comunei tsi1ca judelul Suceava
4. Prezel:,tarea cererilor cetatenilor
Prezinta: Taciuc Viorica Rodica - secretar
S a supus la vot proiectul ordinii de zi asa cum s-a prezentat mai sus .

Cine este pentru?
Cine este impotrive ?
Cine se abline ?
Din totalul de 13 consilieri prezenti , au votat pentru cei 13 goasilieri
Avend in vedere cd s-a intrunit cvomm-ul prevdzut de Codul

Administrativ ordinea de zi este aprobati.
In acest sens solicit stimati domni consilieri se-mi comunicati dacd

exista un potential conflict de interese/incompatibilitate cu privire 1a vreun
proiect de hotdrere inscris pe ordinea de zi.



Se trece la punctul nr.l.Supunerea spre aprobare a Procesului verbal al
$edinlei de Consiliu local din data de 30.06.2020
Se di citire la procesul verbal de sedinta din data de 30.06.2020.
Se supune la vot procesul verbal de sedinla din data de 30.06.2020.
Cine este pentru ?
Sunt pentru cei 13 consilie.i prezenli.

Se da citire la cererile cetatenilor in numar de 53 prin care solicita
anularea autorizatiei de constructie pentru Statia Fixa Emisie-Receptie
Sistem GSM 900 a societatii comerciale SC Orange Romania precum si
mutarea statiei. Domnul primar propune sa se efectueze o expertiza pentrul a
vedea daca aceasta statie emite radiatii precum si identificarea moste.itodlor
lui Galan Gheorghe. Domnul consilier Coniac Haiduc-Mircea afirma ca
mostenitoarea lui Galan Gheorghe este Galan Veronica cu nr de telefon:
0763380153. Doamna Ungurean Liliana intreaba daca pe raza comunei Bilca
mai exista stalpi din alta retea 1a care domnui primar spune ca nu mai Orange
are astfel de stalpi.
Se inscrie la cuvart domnul consilier L-imescu Petru precizarld ca ar fi bine
sa stie toata lumea ca primaiul nu putea 1a vremea respectiva sa .efuze
semnarea auto.izatiei de constructie a statiei de emisie. Se aduce la
cunostinta domnilor consilieri ca terenul pe care este amplasata acest stalp
este a numitului Galan Gheorghe. Doamna Ungurean Liliana doreste sa
cumpere terenul.
Domnul primar va 1ua iegatura cu doamna Galan Veronica pentru a vedea
cand expira contractul de inchiriere.

In conLinuare se pune intebarea daca terenul pe c.Lre este amplasat
Parcul Prieteniei este in domeniul privat sau public al comunei. Domnul
primar mentioneaza ca exista o deciziei a comisiei judetene de fond funciar
prin care i se atribuie comunei Bilca suprafata de 33 ha pajisti. Se va masura
si identifica cadastra-l suprafata de teien pe care este arnplasat parcul si
atunci vom clarifica situatia terenului. Domnul primar aduce la cunostinta
faptul ca se vor stabili zonele in caie se vor purta masti avand in vedere ca
un tocar este la Vicolu de. Sus. In urma acestui eveniment s-au luat
urmatoarele masuri: numanil maxim de persoane care se pot afla in parc este
de 150-200, se impune utilizarea mastilor de protectie la biserici, iar pe data
de 15 august 2O2O nu se va desfasura nicio festivitate. S a decis ca suma de
bani care ar fi trebuit utilData pentru festivitate sa fie intrebuintata pentn]
achizitionarea de tablete pentru scoala. S-a hotarat stabilirea unui interval
orar, limita fiind ora 22, la core sa f1e permis accesul in Parcul Prieteniei.

Urmatorul subiect care s-a luat in discutie este faptul ca 1a politie exista
trei dosare ale celor care au transpo.tat deseuri. O situatie s,a produs in
momentul in care s-a aruncat o do.meza la capatul podului. Domnul primar
propune ca primaria si conslliul local sa faca curatenie la Podul de la domnul
Bahnean. In ceea ce priveste lucrarile desfasurate, ne aflam in grafic.

Domnul Patias Ionut propune:
inchiderea podului de Ia Bairnear
deschiderea unui spatiu de depozitare tranzitoriu a deseurilor

-stabilirea spatiului in care se vor depune crengile.
Domnul consiiier Coniac Stefan propune sa identificam tere11ul in

discuLie.



Se trece 1a punctul nr. 2. Proiect de hotfuare privind rectificarea
bugetului local de venituri si cheltuieli pentru luna iuiie 2020.
Se da citire la referatul de aprobare si la raportul de specialitate .

Se da citire la aitzele favorabile de avizare . Presedintii celor trei comisii de
specialitate aduc 1a cunostinta domnilor consilieri ca avizele comisiilor de
specialiate au fost emise cu respectarea cvorumului prevazut de art.141 din
OUG 57 /2019 privind Codul Admiristrativ-

Se supune la vot proiectul de hotarAre privind rectificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pentr-u luna iulie 2020.
Cine este pentru ?
Sunt pentru cei 13 consilieri prezenti.

Se trece 1a punctul nr. 3 Proiect de hotarare privind aprobarea contului
de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II,
2020;
Se da citire 1a referatul de aprobare si 1a raportul de specialitate.
Domnul consilier Coniac 9tefan precizeaza ca la executie lucmrile s-au
desfasurat in conformitate cu cerintele de rigoare, iar cheltuielile sunt sub cele
prevazute initial. Domnul Negru Costica aduce ia cunostinta faptul ca toate
cheltuielile scolii s-au redus la jumatate.
Se da citire la avizele lavorabile de avrzare .

Se supune la vot proiectul de hotdrare privind privind aprobarea
contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru
trimestrul II, 2020;
Cine este pentru ?
Sunt pent:u cei 13 consilieri prezenti.
Domnul consilier Irimescu Petru multumeste penbu piebuirea de pe strada
Mihai Horodnic. Se stabileste o concesionare prin iicitaLie. In continuare da citire
Ia o interpelare privind unele neconcordante si discutii in jurul persoanelor
beneficiare de ajutor social.
Doa&na secretar da citire la informarea compartimentului de asistenta sociala
privind beneficiarii de ajutor social.
Doar.nna consilier Motrescu Otilia afirma ca isi doreste o campanie linistita fara
atacuri - fiecare om are dreptul sa candideze. Domnul Negm Costica adauga ca
totul porneste de la educatia fiecaruia. S a discutat ce ia camin s-a facut
curatenie pentru ca este sedinta si in dimineata in discutie erau sticle de bere si
seminte aruncate.

Pe data de 5 august vor incepe lucrarile ia parcul de la scoala. Se discuta ca
sunt 160 de ani de la infiintarea scolii.
Domnul consilier Coneac Stefan spune ca cei prezenti trebuie sa stie ce lace un
administrator al Parcului, iar regulamentul sa fie facut de acesta.
Domnul consilier Patras lonut alirma ca vecinii de ianga parc isi fac probleme,
iar domnul Galan Doru cosidera ca nu ar trebui sa se acopere gurile de canal
din partea de jos a comunei.
Asfaltul care se toarna la Radauti este unul bun, dar in Fratautii Noi deja se
toarna mai rau deci este vorba despre calitatea asfaltului. Se discuta sa se taie
drumul judetean acum inainte de asfaltare, iar consilierii sa fie pusi in comisia
de receptie a drumurilor betonate. Domnul consilier Haiduc Coniac afirma ca
dn.rmurile sunt de proasta caiitate. Domnul consilier Cristi Moisuc intreaba daca
s-a rezolvat jrroblema de la podul de la Coneac Gheorghe intrucat apa ihtra in



magazin. Domnul consilier Bahneal Vasile solicita pietruirea la Sandalovici si
pe Alexandru cel BurI precum si alimentarea cu apa pe George Tofan. Domnul
consilier Sandu Marcel s-a indreptat in zilele anterioare pe drum unde sunt
subtranversari si propune sa se mai puna piatra. Domnul consilier Coneac
Haiduc spune ca in ciuda laptului ca festivitatea de pe 15 august nu se mai tine,
sa se faca curaterie prin santuri.
Domnul consilier Patras Ionut sustine stabilirea unor locuri pentru depozitarea
deseurilor. In cursul zilei respective la ora 9, a trecut domnul Ursachi Nistor cu
o caruta plina de deseur:i.
Se propune inchiderea podului de ia dl Bahnean.
Domnul consilier Patras Ionut propune sa se aduca la cunostinta cetatenilor
care sunt taxele si impoziteie pentru vitansa si in acelasi intimp,intreaba unde
se varsa continutul care se scoate din gurile de canalizare.
Se propune ca la intersectia dinbe strazile George Cuciurean si curba de alatuii
sa se puna o oglinda pentru a evita un posibil accident.
Domnul Puha Loghin Sorin spune ca se discuta despre gunoaiele de pe raza
comunei si se propune ca in cazul in care exista deseuri sa mearga remorca
Primariei sa le transporte. Se ia in discutie faptui ca documentatia cu Paicul
trebuie flnalizata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.
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