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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 29.12.2015

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 28.12.2015, ora 14 în şedinţa ordinară a Consiliului local Pîr teştii de
Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri, şedinta este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în bune condiţii.

Şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia nr. 180 din 18.12.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 28.12.2015,
ora 14 în sala de şedinţe a Consiliului local Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava.

La şedinţă participă domnul Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos.
La şedinţă mai participă :

- Gorcea Mihaiela- Compartiment financiar-contabil, taxe și impozite și achiziții publice
- Dranca Violeta Maria- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
- Buliga Gheorghe- delegat sătesc

D-l primar prezintă spre aprobarea consiliului local următorul proiect de ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data

18.12.2015;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare a Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza

comunei Pîrteştii de Jos, pentru anul școlar 2016-2017;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesionare a amplasamentului

studiat în suprafaţă de 30116 mp teren proprietate publică a statului şi identificat în planul
topografic vizat de O.C.P.I. Suceava, din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare şi construire
punte pietonală”La Muşuleac” şi 396 mp pentru amplasare şi construire gabioane, peste pârâul
Soloneţ din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor: Documentaţie Tehnică pentru
Autorizaţia de Construire şi Expertiză tehnică în vederea realizării investiţiei” Amenajare grup
sanitar şi creare nou acces pentru pacienţi la dispensarul uman din comuna Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava”;

6. Cereri, petiţii, sesizări.

Inițiatorul proiectelor de hotărâre- Domnul Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava.

Președintele de ședință Strugariu Nicanor anunță că se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi
anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
18.12.2015;

Secretarul comunei prezintă procesul- verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul local în
unanimitate de voturi.

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;

Pr imarul comunei prezintă mater ialele:
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- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.9133/8.12.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 9132 din 8.12.2015
- Secretarul comunei -Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.
9134 din 8.12.2015 și anexa la acest proiect de hotărâre.

-Doamna consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

- Domnul consilier Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
- xxx

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei
Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei
Pîrteştii de Jos, pentru anul școlar 2016-2017

Pr imarul comunei prezintă mater ialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 9219/10.12.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 9218 din 10.12.2015
- Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 9220 din
10.12.2015 .

- Domnul consilier Strugariu Mircea Andrei prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Domnul consilier Strugariu Nicanor solicită date despre școala Rodină
Primarul comunei precizează că în următorul an școlar nu se împun modificări privind structura acestei
școli

Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Pîrteştii de Jos, pentru anul școlar
2016-2017

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesionare a amplasamentului
studiat în suprafaţă de 30116 mp teren proprietate publică a statului şi identificat în planul topografic
vizat de O.C.P.I. Suceava, din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare şi construire punte
pietonală”La Muşuleac” şi 396 mp pentru amplasare şi construire gabioane, peste pârâul Soloneţ din
comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;

Pr imarul comunei prezintă mater ialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 9467/17.12.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 9466/17.12.2015
- Doamna Dranca Violeta Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 9468
din 17.12.2015 și subliniază că suprafața pentru amplasare și construire gabioane este de 396 mp din
totalul de 30.116 mp suprafață studiată.

-Doamna consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

- Domnul consilier Strugariu Mircea Andrei prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din
cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
- Domnul consilier Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre


