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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

03.09.2018
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr.5254 / 03.09.2018

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 31.08.2018, ora 13.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pîrteştii

de Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura, anunţă că la şedinţă participă 10 consilieri (lipsește
motivat Strugaru Aurelia, 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 120 din 23.08.2018, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
31.08.2018 ora 13,00 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 de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos

din data de 14.08.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii

de Jos, judeţul Suceava, modificării utilizării excedentului anului 2017 şi modificarea
Programului de investiții pentru anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
investiției ”Reabilitare și modernizarea școală primară din localitatea Pîrteștii de
Jos,zona Rodina, comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava” ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor actualizate destinate finantarii de la
bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investiţiei ” Reabilitare și modernizare
școală primară din localitatea Pîrteștii de Jos,zona Rodina, comuna Pîrteștii de Jos,
județul Suceava”.

5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor la registrul agricol
în primul semestru al anului 2018;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr.
38/16.08.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a
instituțiilor publice și agenților economici la realizarea acțiunilor de înfăptuire şi păstrare
a curăţeniei în interiorul localităţii Pîrteștii de Jos;

Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii
de Jos, jud.Suceava supune la vot ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi – se aprobă cu 10 voturi.

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 Constantin Marcel, anunţă că se trece la punctul 1
al ordinii de zi şi anume:
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Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data de
14.08.2018

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, modificării utilizării excedentului anului 2017 şi modificarea
Programului de investiții pentru anul 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.5039/21.08.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 5024/21.08.2018

- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.5040 din 21.08.2018.

- D-na consilier Lazarovici Lenuța, secretarul comisiei, prezintă Raportul Comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii:
Strugariu Lenuţa- Nu s-a spus la început că nu aveţi bani de salariu! Consider că nu este
normal să luăm de la investiţii pentru salarii.Mai sunt bani de reparații pentru situații de urgență?
Primar- Banii primiți pentru calamități se cheltuie numai în scopul pentru care au fost
repartizați. Această modificare nu afectează în nici un fel derularea programului de investiții.
Am făcut doar o reevaluare a lucrărilor executate deja, unele cu un cost mai mic decât am
prevăzut inițial, precum și a lucrărilor pe care le mai putem efectua până la sfârșitul anului.
Este vorba de o realocare a sumelor valabilă pănâ la sfârșitul anului. Pentru anul 2019 se vor
repartiza sumele necesare obiectivelor de investiții în continuare precum și a altora noi, în
funcție de necesități.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava,
modificării utilizării excedentului anului 2017 şi modificarea Programului de investiții pentru
anul 2018;
S-a abținut de la vot dna consilier Strugariu Lenuța.

Preşedintele de şedinţă Strugariu Constantin Marcel anunţă că se trece la punctul 3 al
ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
investiției ”Reabilitare și modernizarea școală primară din localitatea Pîrteștii de
Jos,zona Rodina, comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava” ;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4987/20.08.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4986 din 20.08.2018.
- Andronic Corina- inspector asistent, prezintă raportul compartimentului de specialitate
înregistrat la nr.4988 din 20.08.2018.
- D-na consilier Lazarovici Lenuța, secretarul comisiei, 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 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției ”Reabilitare și
modernizarea școală primară din localitatea Pîrteștii de Jos,zona Rodina, comuna Pîrteștii
de Jos, județul Suceava” ;
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Preşedintele de şedinţă Strugariu Constantin Marcel anunţă că se trece la punctul 4 al
ordinii de zi şi anume:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor actualizate destinate finantarii de la
bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente investiţiei ” Reabilitare și modernizare
școală primară din localitatea Pîrteștii de Jos,zona Rodina, comuna Pîrteștii de Jos, județul
Suceava”

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.5026/21.08.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 5025 din 21.08.2018.
- Andronic Corina- inspector asistent, prezintă raportul compartimentului de specialitate
înregistrat la nr.5027 din 21.08.2018.
- D-na consilier Lazarovici Lenuța, secretarul comisiei, 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 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea sumelor actualizate destinate finantarii de la bugetul local a cheltuielilor
neeligibile aferente investiţiei ” Reabilitare și modernizare școală primară din localitatea
Pîrteștii de Jos,zona Rodina, comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava”

Preşedintele de şedinţă Strugariu Constantin Marcel anunţă că se trece la punctul 5 al
ordinii de zi şi anume:
-Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor la registrul agricol în

primul semestru al anului 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4688/31.07.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4687 din 31.07.2018.
- Sava Maria- consilier principal ,prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat
la nr.4689 din 31.07.2018.
- D-na consilier Lazarovici Lenuța, secretarul comisiei,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 discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
analiza stadiului de înscriere a datelor la registrul agricol în primul semestru al anului 2018;

Preşedintele de şedinţă Strugariu Constantin Marcel anunţă că se trece la punctul 6 al
ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr. 38/16.08.2016
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și
agenților economici la realizarea acțiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul
localităţii Pîrteștii de Jos;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4805/03.08.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4804 din 03.08.2018.
- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4806 din
03.08.2018.
- - D-na consilier Lazarovici Lenuța, secretarul comisiei,prezintă Raportul Comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.



4

-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr. 38/16.08.2016 privind stabilirea unor
măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici
la realizarea acțiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţii Pîrteștii
de Jos;

9. Cereri, petiţii, sesizări adresate Consiliului Local al comunei Pîrteştii de Jos, jud. Suceava.
DIVERSE:
Parasca Vasile- unii cetățenii nu cunosc programul de ridicare a gunoaielor și nici obligația de
selectare de deșeurilor. Au reclamat că mașina nu a ridicat tot gunoiul, nu au ridicat plasticele
ptr că era zi de colectare a gunoiului menajer. Am strâns eu ce a rămas.
Viceprimar- Maşina a venit dar a venit cu întârziere. Mai întârzie câteodată din cauza
drumului lung până la depozitul din Marginea.
Primar- Problemă cu gunoaiele avem şi la Vîrfu Dealului. Mereu rămân aruncate pe jos
gunoaie în urma acelora care opresc sau trec pe acolo.
Primar- Ţin să vă anunţ că în urma indundaţiilor, de luni sau săptămâna viitoare vor începe
lucrările în ordinea priorităţiilor. Şi anume: podul de la Varvata unde se impun și lucrări de
reparații la pod nu doar la susținere, apărări de maluri, acostamente, rupturi de drumuri,
compatare și balastare drumuri.
Viceprimar- Drumurile care duc spre ogoarele oamenilor eu cred că degeaba le facem din
moment ce omul vine şi ară până la jumătatea drumului, dar e bine de încercat până la urmă.
Primar- Vă anunţ că se încep marcările în pădure. E bine să anunţaţi oamenii să achite taxa
de pază la pădure.
Todosi Simeon- E bine de stabilit o zi şi un loc în care să vină păduraru şi să plătim.
Primar- Deși treburile Asociației Fond Forestier Pîrteștii de Jos nu sunt de competența
noastră, cetățenii ne solicită sprijinul în rezolvarea unor aspecte legate de exploatarea
pădurilor. De aceea vă anunț pe dvs. pentru că la rândul dvs să anunțați Cel care nu plăteşte
taxele este exclus din asociaţie. Proprietarul poate încheia contract și cu altă asociaţie, unde
doreşte şi unde crede că este mai bine, dar obligațiile sunt aceleași. A avut loc o şedinţă a
Consiliului de administrație a AFFP Pîrteștii de Jos unde s-au discutat aceste probleme
precum și faptul că paznicul actual va ieși la pensie. De asemenea este de menționat că nu
paznicul trebuie să aduca banii ptr pază ci un casier. De asemenea am înţeles că doar 20%
din proprietari nu au beneficiat de marcare, iar 80% au beneficiat. Sunt câţiva oameni care nu
au plătit de 5 ani paza.
Strugariu Lenuţa- Am uitat să întreb dacă la rectificare s-a prevăzut bani pentru ajutor de
urgență
Primar-Da s-au prevăzut.
Parasca Vasile- sesizez că este necesară astuparea unei gropi care a fost săpată de apă în
mal, zona La Golea. Pe acolo trec apa mașini și căruțe și sunt în pericol de accidentare.
Strugariu Constantin Marcel- este necesară refacerea cu piatră a drumului spre sonde.
Viceprimar- am înregistrat sesizările și vom lua măsuri.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar
comună,
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Strugariu Constantin -Marcel Ciornei
Laura
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