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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

15.02.2018
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr. 1126/15.02.2018

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 14.02.2018, 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 18 din 06.02.2018, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
14.02.2018 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 :

- Gorcea 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 8.01.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei

Pîrteştii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizării excedentului anului 2017 și a
Programului de investiții pentru anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și
Structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate de la nivelul Primăriei Pîrteştii de
Jos, judeţul Suceava;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de
31.12.2017;

5. 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 al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru
lunile decembrie, anul 2017 și ianuarie anul 2018;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane,
materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2018;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata
majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice
care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava;

10.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie,
aprilie și mai 2018;

11.Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2017 a comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Pîrteștii de Jos, jud. Suceava;

12.Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2017 a consilierilor locali și a
viceprimarului comunei Pîrteștii de Jos, jud. Suceava
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13.Prezentarea Raportului primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu privire la
starea economică, socială și de mediu a Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava pentru
anul 2017

14.Prezentarea Raportului semestrial de activitate a asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav din comuna Pîrteștii de Jos, jud.Suceava.

15.Cereri, petiţii, sesizări, informări.

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 11 voturi.

Dl primar propune includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiei publice la nivelul Primăriei Comunei Pîrteştii de
Jos, judeţul Suceava,pentru anul 2018

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru se aprobă includerea proiectului pe ordinea de zi.

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, Sava Ilie, 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
08.01.2018

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 bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Pîrteştii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizării excedentului anului 2017 și a
Programului de investiții pentru anul 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.753/06.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 752 din 06.02.2018.

- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.754
din 06.02.2018.

- 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.

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

Discuţii:
-Dl primar prezintă considerentele potrivit cărora a fost întocmit bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2018: gradul de îmbătrânire al populației, migrația, lipsa de personal în domeniul
privat, scăderea nivelului taxelor și impozitelor, creșterea cheltuielilor de întreținere a serviciilor
de prestări servicii către populație-protecție civilă, salubrizare, alimentare cu apă potabilă, etc
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava,
aprobarea utilizării excedentului anului 2017 și a Programului de investiții pentru anul
2018. S-au abținut de la vot consilierii Strugariu Lenuţa și Parasca Vasile.
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Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și

Structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate de la nivelul Primăriei Pîrteştii de
Jos, judeţul Suceava;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.644/01.02.2018 şi Expunerea de motive la acest proiect
de hotărâre înregistrată la 643 din 01.02.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.645 din
01.02.2018.
- 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 discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și Structurii organizatorice
pentru aparatul de specialitate de la nivelul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie 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
31.12.2017;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.647/01.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 646 din 01.02.2018.
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.648 din
01.02.2018.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2017;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi
anume:

-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 al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.756/06.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 755 din 06.02.2018.
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.757 din
06.02.2018.
- 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
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- Strugariu Lenuţa- Având în vedere componenţa Consiliului local și faptul că o parte din
consilieri sunt rude apropiate cu angajați ai primăriei, nu suntem în situaţie de incompabilitate?
Cum votăm acest proiect?
Ciornei Laura- situații de acest gen se pot ivi și în cazul altor proiecte de hotărâre. Consiliul
local poate ajuge în imposibilitea adoptării acestor hotărâri fără de care nu putem funcționa. În
acest caz, luând în considerare faptul că anexa nu cuprinde persoane, nominal, și se stabilesc
salariile pe funcții, indiferent ce persoane ocupă aceste funcții, nu se întrunesc condițiile unui
conflict de interese. Însă, evident, fiecare votează sau nu conform propriilor evaluări.
Strugariu Lenuţa- De ce nu s-au calculat majorările salariale cu procentul stabilit de lege de
25%? După cum am calculat eu sunt majorări și de 30%. De unde bani?
Primar- Singura modificare la salarii este minimul pe economie de la 1450 lei la 1900 lei și o
corecție la funcțiile de consilier/inspector principal deoarece diferența dintre principal și
asistent era foarte mică față de complexitatea muncii efectuate. În general creşterea este de
câţiva zeci de lei, la salariul net al salariaţiilor.
Ciornei Laura- În conformitate cu Legea 153/2017, salariile angajaților primăriei nu fac obiectul
majorării de 25 % la care faceți referire. După cum am explicat și în ședința din iulie 2017,
salariile noastre se stabilesc/se propun de către primarul comunei și se aprobă prin HCL.
Singurele reglementări obligatorii sunt să se țină cont de salariul minim pe economie și să nu
se depășească nivelul indemnizației viceprimarului comunei. Dacă nu am ”actualiza” salariile
ținând cont de salariul minim pe economie pentru anul 2018, aplicând reglemenrările privind
transferul contribuției la salariat, salariile angajaţilor ar fi scăzut.
Primar-Situaţia aceasta este diferită de la instituţie la instituţie. Fiecare primărie stabilește
salariile în funcție de gradul comunei, grad care determină și nivelul îndemnizațiilor primarului
și viceprimarului. Noi suntem comună de gradul III.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 8 voturi pentru este adoptată Hotărârea
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 al
comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2018. S-au abținut de la vot consilierii
Strugariu Lenuța, Parasca Vasile și Ungurean Ioan.

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile
decembrie, anul 2017 și ianuarie anul 2018;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.683/05.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 682 din 05.02.2018.
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.684 din
05.02.2018.
- 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 contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2017;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane,
materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2018;
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Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.760/06.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 759 din 06.02.2018.
- Mireuţă Spiridon prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.761 din
06.02.2018.
- 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 discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind

aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare
necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2018;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata
majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice
care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.8299/13.12.2017 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 8298 din 13.12.2017.
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.8300 din
13.12.2017.
- 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
aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere
aferente obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice care au calitatea de
contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.763/06.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 762 din 06.02.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.764 din
06.02.2018.
- 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 Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de
asistență socială organizat la nivelul comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;
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Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie
și mai 2018;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.707/05.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 706 din 05.02.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.708 din
05.02.2018.
-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
-Dl consilier Strugariu Toader propune preşedinte de şedinţă pentru lunile martie,aprilie şi mai
2018 pe dl Sava Ilie Dănuţ.
Discuţii
Nefiind alte propuneri se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie și mai 2018 fiind
ales președinte dl consilier Sava Ilie Dănuț;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiei publice la nivelul
Primăriei Comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava,pentru anul 2018.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.1065/14.02.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 1064 din 14.02.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1066 din
14.02.2018.
- 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 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiei publice la nivelul Primăriei Comunei Pîrteştii
de Jos, judeţul Suceava,pentru anul 2018.

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la Prezentarea raportului anual de
activitate pentru anul 2017 a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pîrteștii de Jos,
jud. Suceava.
Dna consilier Strugaru Aurelia prezintă raportul de activitate pentru anul 2017 al Comisei nr. I

pentru programe de dezvoltare economico- socială,buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din
cadrul Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Dl consilier Strugariu Toader prezintă raportul de activitate pentru anul 2017 al Comisei nr. II
pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-
culturale,culte, protecţie copii din cadrul Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava.

Dl consilier Popovici Dumitru prezintă raportul de activitate pentru anul 2017 al Comisei nr. III
de administraţie publică locală,juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la Prezentarea raportului anual de
activitate pentru anul 2017 a consilierilor locali şi a viceprimarului comunei Pîrteştii de Jos,
jud. Suceava;
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Fiecare consilier local îşi prezintă raportul de activitate pentru anul 2017.

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la Prezentarea Raportului
primarului comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu privire la starea economică, socială și
de mediu a Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava pentru anul 2017
Dl primar prezintă raportul și descrie activitatea primăriei din cursul anului 2017.

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la următorul punct al ordinei de zi:
Prezentarea Raportului semestrial de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav din comuna Pîrteștii de Jos, jud.Suceava.
Dna Ciornei Laura prezintă raportul Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară
și asistență medicală comunitară.

Cereri, petiţii, sesizări, informări :
Popovici Dumitru- În urma unor discuţii cu unii cetăţeni din Comună, am primit şi
întrebarea ce lucrări de investiţii se vor face pentru anul 2018.
Primar-După cum am mai menţionat, investiţiile prioritare sunt cele legate de lucrările de
canalizare, lucrările de reabilitare la şcoala de pe Rodină,repararea remizei precum şi
asfaltarea drumului de pe Rodină.
Strugariu Lenuţa- De ce nu vin cu dezapezirea pe toate uliţile.
Viceprimar- Au venit, dar au venit mai târziu. Nu putem interveni în același timp peste tot
dar am rezolvat toate solicitările.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Sava Ilie Ciornei Laura


	ROMÂNIA
	PROCES -  VERBAL
	Încheiat astăzi   14.02.2018, ora 14.00  în şedinţ
	      Şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteşt

