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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

afişat astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

30.07.2018
CONSILIUL LOCAL

Proces-verbal
Nr.4645 / 30.07.2018

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 27.07.2018, ora 14.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pîrteştii

de Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura, anunţă că la şedinţă participă 10 consilieri, lipsește dl
Ungureanu Ioan care a demisionat, 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 111 din 19.07.2018, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
27.07.2018 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 31.05.2018;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august

şi septembrie 2018;
3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisie, se constată încetarea de drept a

mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Ioan din partea PSD şi se declară
vacant locul ocupat de consilierul local;

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Todosi Simeon din
partea PSD;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 3 al Hotărârii Consiliului
local nr. 29/24.06.2016;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de
30.06.2018;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între
Comuna Pîrteștii de Jos prin Consiliul Local al comunei Pîrteștii de Jos,Judeţul Suceava
prin Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a Judeţului Suceava;

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea preambulului Hotărârii Consiliului local nr.
2/14.02.2018

9. Rapoarte semestriale, 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 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.
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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
31.05.2018

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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august şi
septembrie 2018.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3817/21.06.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 3816 din 21.06.2018.

- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3840
din 25.06.2018.

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

-Dl consilier Popovici Dumitru propune preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, august şi
septembrie 2018 pe dl Strugariu Constantin Marcel.

Discuţii:
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august şi septembrie 2018.

Preşedintele de şedinţă nou ales, Strugariu Constantin-Marcel, preia conducerea
lucrărilor ședinței în curs și anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisie, se constată încetarea de drept a
mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Ioan din partea PSD şi se declară
vacant locul ocupat de consilierul local;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4100/04.07.2018 şi Referatul constatator înregistrat la
4099 din 04.07.2018.
-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 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea prin
care se ia act de demisie, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local
al domnului Ungureanu Ioan din partea PSD şi se declară vacant locul ocupat de
consilierul local;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:
-Proiect de hotărâre privind validarea mandatului consilierului local Todosi Simeon din
partea PSD.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4357/19.07.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4355 din 19.07.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4358 din
19.07.2018.

Comisia de validare se retrage pentru verificarea dosarului consilierului supleant și
întocmește raportul. La revenirea comisiei de validare se dă citire raportului prin care se
propune validarea consilierului supleant.
Discuţii
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Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
validarea mandatului consilierului local Todosi Simeon din partea PSD

Dl consilier Todosi Simeon este invitat să depună jurământul. După îndeplinirea acestei
obligații i se comunică dlui consilier drepturile și obligațiile ce îi revin începând din acest
moment, inclusiv cele referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:
-Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.3 al Hotărârii Consiliului local
nr. 29/24.06.2016.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4414/19.07.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4356 din 19.07.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4415 din
19.07.2018.
-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 10 voturi pentru, dl consilier Todosi Simeon se

abține fiind în cauză, este adoptată Hotărârea privind modificarea şi completarea art.3 al
Hotărârii Consiliului local nr. 29/24.06.2016.
Secretarul comunei anunță că din acest moment cvorumul este de 11 consilieri.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30.06.2018.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4034/02.07.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4033 din 02.07.2018.
- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4082 din
04.07.2018.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
Strugariu Lenuţa- dorim să știm dacă mai dispunem de bani în Rezerva bugetară
Viceprimar- Banii pe investiţii sunt şi se cheltuiesc doar pe obiective. S-a achitat ceva în
avans la punte la Muşuleac.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30.06.2018.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între
Comuna Pîrteştii de Jos prin Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, Judeţul Suceava
prin Consiliul Judeţean Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a Judeţului Suceava.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3967/29.06.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 3966 din 29.06.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3968 din
29.06.2018.
- D-l consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
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Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Comuna Pîrteştii de Jos prin
Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, Judeţul Suceava prin Consiliul Judeţean
Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului
Suceava.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind rectificarea preambulului Hotărârii Consiliului local al
comunei Pîrteştii de Jos, jud. Suceava nr. 2/14.02.2018

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4223/11.07.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4222 din 11.07.2018.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4224 din
11.07.2018.
- 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
rectificarea preambulului Hotărârii Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.
Suceava nr. 2/14.02.2018

9. Rapoarte semestriale, cereri, petiţii, sesizări adresate Consiliului Local al comunei
Pîrteştii de Jos, jud. Suceava.
Dl primar aduce la cunoștință consilierilor locali prevederile adresei Consiliului

Judeţean Suceava nr 17900/20.07.2018 cu privire la responsabilitățile autorităților publice de
menținere în stare de funcționare a șanțurilor și podețelor, drumurilor colectoare etc., ca
urmare a fenomenelor meteo/hidrologice extreme petrecute în ultímele zile.

Cu privire la aceeași temă se dă citire sesizării dnei Mavrescu Magda-adminstrator
farmacie din centrul comunei, înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr. 4578 din
26.07.2018, care sesisează că de câte ori plouă pietrișul de pe marginea drumului acoperă
accesul spre farmacie.

Primarul și consilierii locali sunt de părere că cetățenii trebuie cunoască prevederile
legale, care le-au fost comunicate în diverse rânduri, și să delimiteze obligațiile ce le revin de
obligațiile autorităților publice. Se va comunica petentei care sunt obligațiile persoanei
juridice ce deține un spațiu comercial, iar primăria se va ocupa de rezolvarea problemelor ce
îi revin în competență, întrucât întreaga comună este afectată de cantitatea de precipitații din
ultimele săptămâni.

Dl consilier Sava Ilie- avem probleme cu Salina care deversează ape reziduale cu
temperaturi ridicate pe șanțul comunal. Solicit ca măcar să participe la curățarea, eventual
betonare, acestui șanț care trece prin fața casei mele și ale altor cetățeni din comună.

Strugariu Lenuța- a fost sesizată avaria de la Salină? S-a deversat în pârâu ape
tratate care au cauzat decesul peștilor, probabil saramură tratată cu sodă caustică

Primar – s-a anunțat avaria instituțiilor abilitate inclusiv la Garda de Mediul. Deversarea
a fost o măsură care un s-a putut evita, au fost anunțați cetățenii și comunele învecinate.

Se dă citire adresei PJ ” 3 Jupânese SRL” , înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii
de Jos, jud.Suceava la nr. 4548 din 25.07.2018, prin care solicită concesionarea clădirii și a
terenului aferent fostei școli din satul Vîrfu Dealului în vederea desfășurării unor activități
didactice pe perioada vacanței, acest proiect urmând să se desfășoare începând cu anul
2019, în acest an fiind necesar de efectuat lucrări de reamenajare a spațiului și obținerea
avizelor necesare.
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Ciornei Laura -comunică consilierilor locali prevederile legale referitoare la această
speță, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și Ordinul MENCS nr. 5819 din
25.11.2016.

Rezoluție-Consiliul local este de acord cu cele solicitate urmând ca dl primar să se
ocupe de demararea procedurilor necesare obținerii avizelor și inițierea proiectelor de
hotărâre privind propunerea schimbării destinației imobilului / aprobarea scoaterii la licitație,
după caz.

Dl consilier Popovici Dumitru – doresc să comunic dlui primar probleme sesizate de
cetățeni în urma ploilor din ultimele zile. La Popovici Rachila au fost afectate de apa scursă
din șant curtea și bucătăria de vară. Consider necesar contituarea șanțului de scurgere.
Gabioanele din spatele caselor din zona în care locuiesc au fost afectate de creșterea
nivelului pârâului și încep să se desprindă. Este necesară începerea lucrărilor de
consolidare/ reparare a acestora de urgență.

Primar- au fost sesizate și înregistrate toate aceste probleme. După câte știți ne-am
ocupat de demararea procedurilor necesare obținerii de fonduri pentru reparații la obiectivele
afectate de ploi/inundații. Am primit deja suma de aprox 1900 mii lei și vom demara
procedurile privind reparațile ce se impun, după rectificarea de buget.

Parasca Vasile – Ailenei Mihai a depus o cerere pentru ajutor de urgență întrucât
locuința a fost afectată parțial de un incendiu. Nu i se dau banii? Altora le-ați dat.

Viceprimar- Sunt două cereri în așteptare, Ailenei Mihai și Strugariu Constantin din
Vârfu Dealului. Se vor acorda ajutoarele de urgență când vom avea fonduri. Banii repartizați
acestui capitol s-au epuizat deja. Un putem să prevedem toate evenimentele și să achităm la
toți la fel dar cererile se vor onora.

Parasca Vasile: vreau să știu dacă ați revolvat problemele cu pădurea pe care le-am
sesizat ședințele trecute.

Primar -l-am atenționat pe Vasile zis Potlog-ciobanul pe care susțineți că l-ați gasit cu
oile în pădure pe proprietatea dumneavoastră însă un recunoaște acuzațiile, nici el și nici
pădurarul care asigură paza.

Parasca Vasile- dacă un se ia nici o măsură fac eu dreptate. Am filmări cum pasc oile
pe terenul meu, voi apela la televiziune.

Primar – vă comunic din nou că nu primăria poate rezolva problemele legale de
încălcarea proprietății private. Eu v-am rugat să mă anunțați când îi prindeți în fapt ca să vă
ajut. Am toată bunăvoința dar sunt alte instituții competente să rezolve astfel de litigii.

Parasca Vasile- pentru ce să vă anunț dacă tot nu rezolvați nimic.
Primar- ce pot să fac este să îi atenționez. Am mai comunicat că pot să închei și proces

verbal de contravenție dacă semnează cineva ca martor, însă toată lumea se eschivează.
Strugariu Toader- Am de sesizat aceeași problemă legat de oile lui George zis

Potlog – oile au facut pagube în gradinile de meri. Voi veni cu o solicitare de evaluare
pagube și mă voi adresa poliției. De aprox 3 luni sunt niște vaci care pasc liber și nu știu ale
cui sunt.

Parasca Vasile- pe vremuri era altfel. În prezent, dle primar, ați încetat orice activitate
culturală sau sportivă a comunei.

Primar- întotdeauna am susținut aceste activități, am sponsorizat din bugetul comunei
și am participat și prin contribuție proprie. Echipa de fotbal a rămas fără jucători pentru că
majoritatea au plecat din țară iar cu echipa de dansuri, aceeași situație. Acum caut 5 perechi
de dansatori cu care să mă prezint la Câmpulung Moldovenesc unde am fost invitați.
Dumneavoastră de ce nu vă împlicați, să faceți ceva concret, să organizați o echipă de fotbal
ori să veniți cu soția la dansuri.

Parasca Vasile- am sponsorizat împreună cu Strugariu Vasile
Primar- vreau să informez Consiliul local cu privire la lucrările la care ne-am angajat pe

raza comunei
-s-a semnat contractul de execuție pentru reabilitare la Școala Rodină-lucrările încep în

curând;
-suntem în proceduri de achiziție execuție la obiectivele de extindere rețea apă potabilă

și înființare canalizare precum și asfaltare drum Rodină cu care vom merge concomitent;
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- din 1168 de gospodării aproximativ 500 sunt racordate deja la alimentare cu apă și se
vor mai racorda aprox 300 gospodării

- începând din acest an suntem penalizați pentru nerespectarea prevederilor UE cu
privire la neimplementarea utilităților iar din 2020 vor plăti penalități localitățile fără canalizare.
Noi depunem toate eforturile pentru implementarea acestor proiecte care constituie o
prioritate, în același timp suntem nevoiți să cheltuim și pentru refacere infrastructură/apărări
de maluri afectate de calamități. Așteptăm rectificarea bugetară, timp în care lucrăm la
implementarea obiectivelor din programul de investiții pentru anul 2018.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

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