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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

26.11.2018
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
6814 Nr. / 26.11.2018

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 23.11.2018, ora 14.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pîrteştii

de Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura, anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri, şedinţa
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 145 din 12.11.2018, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
23.11.2018 ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

La şedinţă participă d-l Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de Jos
La şedinţă mai participă :

Văleanu Mihaiela- consilier superior Compartiment financiar-contabil, taxe şi impozite şi
achiziţii publice.

Dl primar prezintă spre aprobarea consiliului local următorul proiect de ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din

data de 26.09.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de

Jos, judeţul Suceava pentru anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru

lunile aprilie-iulie, anul 2018;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de

31.10.2018;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiții și aprobarea

indicatorilor tehnico-economici pentru ”Refacerea infrastructurii locale afectate ca
urmare a calamităţilor naturale produse în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava”;

6. Proiect de hotărâre privind trecerea Drumului auto forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din
domeniul public al Statului Român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-
ROMSILVA, în domeniul public al Comunei Pîrteştii de Jos şi în administrarea
Consiliului local al Comunei Pîrteştii de Jos;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru
Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia să voteze
pentru aprobarea retragerii Comunei Forăști, jud.Suceava din contractul de delegare a
gestiunii cu Operatorul Regional-ACET Suceava, precum şi pentru adoptarea şi
semnarea Actelor adiţionale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a
Statutului A.J.A.C. Suceava;

8. Cereri, petiții, sesizări adresate Consiliului Local al comunei Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava

Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de
Jos, jud.Suceava anunță retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de la pct. 7, la solicitarea
A.J.A.C nr. 310/20.11.2018, și supune la vot ordinea de zi pentru pct. 1-6.
Se supune la vot ordinea de zi – se aprobă cu 11 voturi.
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Secretarul comunei solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potenţial
conflict de interese/ incompatibilitate cu privire la vreun proiect înscris pe ordinea de zi.
Consilierii locali au luat la cunoştinţă.

Preşedintele de şedinţă, Strugariu Mircea -Andrei, anunţă că se trece la punctul 1 al
ordinii de zi şi anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data de
26.09.2018

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

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de
Jos, judeţul Suceava, pentru anul 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6524/12.11.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6523/12.11.2018

- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.6525 din 12.11.2018.

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

- D-l consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii:

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, pentru
anul 2018;

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea -Andrei anunţă că se trece la punctul 3 al
ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile
aprilie-iulie, anul 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6528/12.11.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6527 din 12.11.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6529 din
12.11.2018.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
- D-l consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind aprobarea
decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile aprilie-iulie, anul 2018;

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea -Andrei anunţă că se trece la punctul 4 al
ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.10.2018;
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Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6531/12.11.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6530 din 12.11.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6532 din
12.11.2018.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
Dna consilier Strugariu Lenuța: de ce nu s-au cheltuit banii pentru investiții?
Dl primar justifică prin faptul că investițiile au fost demarate dar procedurile durează mai mult
decât s-a estimat, lucrările la școala Rodină trebuia să înceapă încă din septembrie însă nu
sunt gata toate documentele necesare, nu din vina noastră.
Dna Strugariu Lenuța- consideră că lucrările de la școala Rodină nu au rost întrucât nu mai
sunt copii care să justifice investiția
Dl primar-avem o ocazie unică de a reabilita această școală în scopul obținerii avizelor de
funcționare, din fonduri propii nu am fi reușit acest obiectiv. Așa cum am explicat și în celelalte
rânduri, ne confruntăm cu lipsa personalului specializat în toate domeniile, fapt ce întârzie
toate lucrările. Luni trebuie să vină echipa de lucru la școală iar toate celelalte obiective sunt în
diverse stadii de derulare-drumul pe Rodină, extindere rețea apă și canalizare, achiziționare
autospecială PSI.
Dl consilier Sava Ilie-de ce nu facem lucrări cu firmele locale?
Dl primar- este liber accesul oricărei firme. Atribuirea lucrărilor se realizează transparent prin
SEAP dar, de regulă, trebuie să fim bucuroși dacă se prezintă măcar o firmă. De exemplu,
firma câștigătoare, unica participantă, lucrează la reabilitarea podului din Varvata cu
condamnații din penitenciar.
Dl consilier Strugariu Constantin Marcel- dacă tot am vorbit de autospeciala ISU solicit să
reluați activitățile de prevenire a incendiilor prin vizite la domiciliul locuitorilor comunei și
informarea lor.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind
aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.10.2018

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea -Andrei anunţă că se trece la punctul 5 al
ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării obiectivului de investiții și aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru ”Refacerea infrastructurii locale afectate ca urmare a
calamităţilor naturale produse în comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava”;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6538/12.11.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6537 din 12.11.2018.
-Văleanu Mihaiela- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6539 din
12.11.2018.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
-Dl consilier Sava Ilie- de ce nu au fost trecute și celelalte drumuri afectate? Mai sunt și altele.
-Dl consilier Sava Ilie Dănuț-și pe Rodină mai sunt drumuri afectate.
-Dl primar-nu vor rămâne drumuri nereparate, indiferent cu ce fonduri, vor fi refăcute toate.
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-Dl consilier Parasca Vasile-am sesizat de mai multe ori necesitatea reparării drumurilor și
șanțurilor. Din deal la Runc curge apa iar piatra de pe drum vine până în livezi.
-Dl viceprimar – șanțurile au tot fost curățate, problema este că trebuie betonate. Când avem
fonduri rezolvăm și această problemă.
Dl consilier Sava Ilie propune și alte sectoare de drum/șanțuri pentru reparat. S-a făcut drumul
în Glodișor, este un lucru bun.
-Dl primar- adevărul este că e foarte mult de lucru, de făcut și de refăcut după inundații. Avem
probleme și cu oamenii, pe de o parte vor drumuri, pe de altă parte au ieșit cu gardurile în
drum, pe domeniul public. Acum, când trebuie să revină la hotar se supără.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind
aprobarea derulării obiectivului de investiții și aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru ”Refacerea infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în
comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava”;

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea -Andrei anunţă că se trece la punctul 6 al
ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind trecerea Drumului auto forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din
domeniul public al Statului Român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-
ROMSILVA, în domeniul public al Comunei Pîrteştii de Jos şi în administrarea Consiliului local
al Comunei Pîrteştii de Jos;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.5645/25.09.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 5626 din 25.09.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.5646 din
25.09.2018.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi ,cu 11 voturi pentru, se adoptată Hotărârea privind
trecerea Drumului auto forestier Vîrfu Dealului 2,5 km din domeniul public al Statului Român şi
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor- ROMSILVA, în domeniul public al Comunei
Pîrteştii de Jos şi în administrarea Consiliului local al Comunei Pîrteştii de Jos;

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea -Andrei anunţă că se trece la ultimul punct al
ordinii de zi:
- se prezintă adresa Liceului Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos nr.
2522/15.11.2018, înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr. 6651 din 19.11.2018,
prin care solicită desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al
liceului. -Consilierii propun ca reprezentați pe dna Lazarovici Elena și dna Strugariu Aurelia,
urmând ca la următoarea ședință de consiliul să se adopte o hotărâre în acest sens.
-se prezintă Consiliului local adresele nr. 16318/10/9 din 5.10.2018, 16317/10/9 din
11.10.2018 și 18592/10/9 din 31.10.2018, emise de Instituția Prefectului- Județul Suceava cu
privire la verificarea hotărârilor adoptate în ședințele anterioare.

Consilierii propun, în final, următoarele măsuri spre a fi analizate/ rezolvate de către dl primar
- Strugariu Dorel- este necesară curățarea salciei de la școala mică deoarece crengile ating
firele de curent electric

- solicit amenajarea unui loc de fumat la Liceu deoarece elevii fumează în
spatele unei gospodării și aruncă mucurile de țigări în curte

- propun acordarea unui sprijin financiar pentru mamele care nasc gemeni,
avem un caz în comună
-Strugariu Lenuța- aprobați conectarea rețelei la curent a troiței de la dna Țelea
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-Popovici Dumitru- propun să amplasați, în Glodișor, 3 becuri pentru iluminat public
-Primarul-nu avem posibilitatea, rețeaua nu permite, ultimul bec este amplasat în zona
„Prichindici”

- sesizați unde mai este necesar să schimbăm lămpi sau becuri
-Strugariu Lenuța-care este programul la iluminat public
-Primar- între orele 17-23 și 5-7

- programul de colectare gunoi menajer- vineri la 2 săptămâni, tot atunci se colectează
separat și deșeurile reciclabile.
-Parasca Vasile- este necesară deblocarea ulițelor de acces la gospodăriile persoanelor
neputincioase
-Primar- asta este o prioritate- vă rugăm să sesizați dacă mai cunoașteți astfel de cazuri.
Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Strugariu Mircea -Andrei Ciornei Laura
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