
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÂRTEŞTII DE JOS

26.02.2019
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr.1060 / 26.02.2019

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 22.02.2019, ora 14.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pârteştii

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 Pârteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia 39 din 14.02.2019, emisă de primarul comunei Pârteştii de Jos, pentru data
22.02.2019 ora 14,00 și are loc în sala de şedinţe a Consiliului local Pârteştii de Jos, judeţul
Suceava.

Dl Toma Ioan Pavel primarul comunei Pârteştii de Jos fiind în concediu medical
începând cu data de 13.02.2019, la ședință va fi înlocuit de viceprimarul comunei Pârteștii de
Jos, Strugariu Mircea Andrei.

La şedinţă mai participă :
Văleanu Mihaiela- consilier superior Compartiment financiar-contabil, taxe şi impozite şi
achiziţii publice.

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

data de 28.01.2019;
2. Proiect de hotărâre privind casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi

obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Pârteștii de Jos;
3. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de

violență domestică la nivelul comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.15 din

30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale
PAAR pentru comuna Pârteștii de Jos, actualizat;

5. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții și aprobarea Statului de funcții și
a Structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului de la nivelul
Primăriei Pârteştii de Jos, judeţul Suceava

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din
fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârteștii de
Jos, jud.Suceava și stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului local Pârteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2019.

7. Cereri, petiții, sesizări adresate Consiliului Local al comunei Pârteștii de Jos,
jud.Suceava.

Strugariu Mircea Andrei, viceprimarul comunei Pârteştii de Jos, jud.Suceava supune la vot
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi – se aprobă cu 11 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.
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Preşedintele de şedinţă, Todosi Simeon, anunţă că se trece la punctul 1 al ordinii de zi
şi anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pârteştii de Jos din data
de 28.01.2019.

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 casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi
obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Pârteștii de Jos;

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.574/31.01.2019 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 573/31.01.2019.

- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.575 din 31.01.2019.

- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 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
casarea unor materiale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din patrimoniul comunei
Pârteștii de Jos;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violență
domestică la nivelul comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava;

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.802/12.02.2019 şi Expunerea de motive la acest proiect
de hotărâre înregistrată la 801 din 12.02.2019.
-Solcan Ana-Maria- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.803 din
12.02.2019.
- 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 constituirea
echipei mobile de intervenţie în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Pârteștii de
Jos, judeţul Suceava;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru comuna
Pârteștii de Jos, actualizat;

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.696/07.02.2019 şi Expunerea de motive la acest proiect
de hotărâre înregistrată la 695 din 07.02.2019.
-Mireuță Spiridon- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.697 din
07.02.2019.
-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
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Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind modificarea
și completarea anexei la HCL nr.15 din 30.03.2018 privind aprobarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor teritoriale PAAR pentru comuna Pârteștii de Jos, actualizat;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții și aprobarea Statului de funcții și a
Structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului de la nivelul Primăriei
Pârteştii de Jos, judeţul Suceava

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.601/01.02.2019 şi Expunerea de motive la acest proiect
de hotărâre înregistrată la 600 din 01.02.2019.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.602 din
01.02.2019.
- 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
transformarea unor funcții și aprobarea Statului de funcții și a Structurii organizatorice pentru
aparatul de specialitate al primarului de la nivelul Primăriei Pârteştii de Jos, judeţul Suceava.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava
și stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava, pentru anul 2019

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.7389/31.12.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 7388 din 31.12.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7390 din
31.12.2018.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii

- Dnii consilieri Strugariu Toader și Strugariu Lenuța propun să nu se voteze acest proiect
deoarece dl primar nu a luat în considerare și o majorare a indemnizației consilierilor, prin
majorarea procentului aplicat la îndemnizația primarului. Acesta a fost propus tot la valoarea
de 5%, ca anul trecut, pe când la majoritatea primăriilor s-a acordat consilierilor locali un
procent de 10%.
-Parasca Vasile- Dl primar a promis că negociază și cu noi nu doar cu salariații primăriei, fapt
ce nu s-a întâmplat.
- Viceprimar- Se putea negocia, nimeni nu a oprit acest lucru.
-Ciornei Laura- conform prevederilor Legii nr. 153/2017, negocierile sunt obligatorii între
conducerea primăriei și angajați (reprezentați sau nu de sindicat). Consilierii locali beneficiază
de alt statut și își exprimă acordul și/sau dezacordul față de proiectele inițiate de dl primar prin
vot.
-Sava Ilie Dănuț- propun majorarea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului local Pârteștii de Jos, jud.Suceava 9,5 % din îndemnizația primarului, începând cu
data de 01.01.2019.
-Ciornei Laura- menționez că Art. 40. din Legea nr. 153/2017 precizează următoarele„ - Prin
derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare( articol care menționează că îndemnizația consilierilor
reprezintă 3% din îndemnizația primarului), până la data de 31 decembrie 2021, îndemnizaţia
maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe
este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, …..”
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Consilierii locali propun modificarea anexei la proiectul de hotărâre prin modificarea
procentului respectiv la 8% din îndemnizația lunară a primarului, pentru participarea la numărul
maxim de şedinţe de 1 ședință ordinară a Consiliului local și 2 ședințe ale comisiei de
specialitate, începând cu data de 1.01.2019.

În această situație, președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel
cum a fost inițiat de dl primar. Proiectul de hotărâre este respins cu 10 voturi împotrivă și 1 vot
pentru. La solicitarea consilierilor locali se supune la vot proiectul de hotărâre în forma
inițiată de dl primar dar cu modificarea propusă – îndemnizația consilierilor în procent
de 8% din îndemnizația primarului şi cu 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Strugariu Mircea-
Andrei) se adoptă proiectul de hotărâre în forma modificată la propunerea consilierilor locali.

Nefiind alte discuţii este adoptată Hotărârea privind stabilirea salariului de bază pentru
personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Pârteștii de Jos, jud.Suceava și stabilirea îndemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului local Pârteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2019

Cereri, petiţii, sesizări, informări :
Dna consilier Lazarovici Elena- drumul pe Săsie la deal necesită reparații.Poate trimiteți
o mașină cu piatră.
Viceprimar- Da, acolo știm, dacă mai știți și în altă parte ne puteți anunța.
Parasca Vasile- Cu drumurile care duc în câmpurile oamenilor ce e de făcut ? Pentru că
tot necesită refăcute și îndreptate un pic.
Viceprimar- Acolo doar cu autogreder-ul să putem îndrepta drumurile, doar că țin până la
prima ploaie.
Consilierii solicită informații cu privire la cheltuirea fondurilor primite pentru reparațiile
obiectivelor afectate de incendii. Dl viceprimar menționează reparațiile efectuate/finalizate
la obiectivele pentru care s-au repartizat aceste fonduri.
Consilierii menționează și alte sectoare de drum care necesitau intervenții dar nu s-a facut
nimic.
Viceprimar- nu toate au fost trecute în Hotărârea de Guvern în baza căreia am primit
fondurile.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Todosi Simeon Ciornei Laura
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