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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

04.06.2018
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr. 3460/ 04.06.2018

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 31.05.2018, 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 63 din 22.05.2018, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
31.05.2018 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 30.03.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de

31.03.2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna

martie anul 2018;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele

de transport și utilajele din dotarea Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Pîrteștii de Jos,

județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru
aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru
adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de
implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Suceava”;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
Pîrteștii de Jos nr. 13 din 30.04.2014 privind transmiterea fără plată în proprietatea
Parohiei ortodoxe din satul Vîrfu Dealului, com Pîrteștii de Jos, jud.Suceava a
imobilului(clădire), domeniul privat, fostă Canton Vîrfu Dealului în care se află sediul
Parohiei ortodoxe din satul Vîrfu Dealului, com. Pîrteștii de Jos, jud.Suceava.

7. 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
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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 Dănuţ, 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
30.03.2018

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 contului de execuţie bugetară la data de
31.03.2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3083/22.05.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 3082 din 22.05.2018.

- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.3084 din 22.05.2018.

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

Discuţii:
1. Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind

aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.03.2018;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie Dănuţ anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna

martie anul 2018;
Primarul comunei prezintă materialele:

- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.2781/04.05.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 2780 din 04.05.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.2804 din
04.05.2018.
- 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 decontării navetei cadrelor didactice pentru luna martie anul 2018;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie Danuţ anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi
anume:

-Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea consumului lunar de carburant pentru
mijloacele de transport și utilajele din dotarea Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3087/22.05.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 3086 din 22.05.2018.
- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3088 din
22.05.2018.
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- 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 stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport și utilajele
din dotarea Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;

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

-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Pîrteștii de Jos, județul
Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare
a Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea
Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și
semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a
Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.2327/16.04.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 2326 din 16.04.2018.
- viceprimarul Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul compartimentului de specialitate
înregistrat la nr.2328 din 16.04.2018.
- 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.

Consilierii propun reprezentant pe dl primar Toma Ioan Pavel.
Discuţii

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind desemnarea reprezentantului comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea
Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și
semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a
Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”;

Preşedintele de şedinţă Sava Ilie anunţă că se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi
anume:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Pîrteștii de
Jos nr. 13 din 30.04.2014 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei ortodoxe
din satul Vîrfu Dealului, com Pîrteștii de Jos, jud.Suceava a imobilului(clădire), domeniul
privat, fostă Canton Vîrfu Dealului în care se află sediul Parohiei ortodoxe din satul Vîrfu
Dealului, com. Pîrteștii de Jos, jud.Suceava.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.2727/03.05.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 2726 din 03.05.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.2728 din
03.05.2018.
- 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
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Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Pîrteștii de Jos nr. 13 din 30.04.2014
privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei ortodoxe din satul Vîrfu Dealului, com
Pîrteștii de Jos, jud.Suceava a imobilului(clădire), domeniul privat, fostă Canton Vîrfu
Dealului în care se află sediul Parohiei ortodoxe din satul Vîrfu Dealului, com. Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava.

Cereri, petiţii, sesizări, informări :
Ciornei Laura- prezintă cererea nr.3227/29.05.2018 cu privire la scutirea de la plata taxei
de salubrizare.
Consiliul local- Cu referire la această cerere, se menționează că nu au fost stabilite

excepții de la plata acestei taxe întrucât la fundamentarea sumei necesare susținerii/finanțării
acestui serciviu s-au luat în considerare numărul de locuințe existente în registrul agricol,
indiferent dacă sunt locuite sau nu. Persoana în cauză nu a fost scutită, nu este scutită şi are
obligaţia de a face plata. Nu au fost stabilite scutiri de la plata taxei, nu se aprobă solicitarea.

Ciornei Laura- Având în vedere că în luna decembrie expiră contractul de concesiune
încheiat cu RDS-RCS vă solicităm să stabiliți dacă sunteți de acord cu prelungirea
contractului și dacă modificăm condițiile, în special suma, sau o menținem pe cea existentă.
Negocierile ulterioare se vor efectua în baza celor stabilite de dvs urmând ca apoi să
înaintăm Consiliului local Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului.
Consilul local- Recomandă domnului primar să negocieze suma în vederea obținerii unei
majorări și să ne aducă la cunoștință rezultatul negocierilor.

Dl primar- prezintă cererea d-lui consilier Sava Ilie Dănuţ de a scoate la licitație parcelele
disponibile din zona Rodină destinate construcției de locuințe întrucât este interesat să
participe la licitație

-Ciornei Laura reamintește consilierilor obligațiile privind evitarea conflictului de interese
precum și respectarea regimului incompatibilițăților conform legislației în vigoare
disponibile la sediul primăriei sau pe pagina de internet a ANI.

Consiliul local, 10 dintre consilieri exceptând pe dl consilier Sava Ilie Dănuț care nu se
exprimă din motivele menționate mai sus, sunt de acord cu întocmirea documentațiilor
necesare demarării licitaţiei.

DIVERSE PROBLEME SESIZATE DE CĂTRE CONSILIERII LOCALI:
Sava Ilie: Pe rodină la dl Ionică Runcan caţiva oameni vor să instaleze apă potabilă din
rețeaua publică pe cont propriu, se poate?
Primar: Se poate în condițiile prevăzute în proiectul pe care trebuie să îl întocmească fiecare.
Vor contacta persoana responsabilă.
Popovici Dumitru: Ghiţă (Specialistul) m-a întrebat când se marcă în pădure. Când şi cum se
poate marca?
Primar: Se marcă numai rupturi și uscături și când se va finaliza exploatarea întrucât nu se dă
drumul la marcări până nu se încheie sesiunea ulterioară. Anunțați oamenii să își ridice lemnul
marcat întrcucât îi blochează pe ceilalți.
Parasca Vasile: Pe drumul din dreptul lui Vasile Decebal este necesară o mașină de balastrul.
Viceprimar: Am dus şi azi o maşină acolo.
Parasca Vasile: Dl primar vreau să va înştiinţez că au intrat oile şi în padure. Am plantat şi eu
o parcela de vreo 200 de puieţi, am curăţat dar au ras olie tot. Anul ăsta l-am găsit pe Sandu
acolo i-am spus, dar nimeni nu ia nici o măsură. Odată l-am gasit pe Badariuc, odată pe
Cîmpan, oile fiind a lui Potlog. Am trei filmări şi o să le dau mai departe să vadă şi alţii cum nu
se iau măsurile corespunzătoare la Comuna Pîrteştii de Jos.
Primar: Acest lucru şi această problemă este chestiune de paznic la pădure. Cine vă
împiedică să faceţi o adunare cu toţii dimpreună cu paznicul şi să se găsească o soluţie la
aceste probleme.
Parasca Vasile: Am anunţat preşedintele, dar totul se rezolva doar cu o amendă de 500 de lei.
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Primar: Nu am voie să mă amestec în proprietăți private.
Primar: Amendă se poate da cu condiția să existe doi martori, se pot face și plângere către
poliţie dacă se încalcă proprietatea, eu nu am nici un soi de reţinere de a semna procesele
verbale de contravenție unde este cazul.
Parasca Vasile: Pe data de 12, 13 mai, oile au fost la mine în plantaţie.
Primar: Care este soluţia ? Nu este de competența primăriei.
Parasca Vasile: Nu ştiu soluţia. Soluţia e la pădurar.
Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt și alte probleme de semnalat.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Sava Ilie Dănuţ Ciornei Laura
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