ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 1.10.2015, ora 14 în şedinţa de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava.
Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri, şedinta este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în bune condiţii.
Şedinţa de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, a fost convocată prin
Dispoziţia nr. 139 din 30.09.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 1.10.2015, ora
14 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- Compartiment financiar-contabil
D-l 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
29.09.2015;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava
pentru anul 2015;
3. Cereri, petiţii, sesizări.
Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de
Jos,jud.Suceava.
Președintele de ședință Strugariu Lenuța anunță că se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:
1 Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
29.09.2015;
Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul local în
unanimitate de voturi.
Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava pentru
anul 2015

Aveţi cuvântul domnule primar pentru a prezenta materialele.
- D-l primar prezintă :
. Proiect de hotărâre înregistrat la nr.6773/30.09.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6772 din 30.09.2015
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 6774 din 30.09.2015
și anexele la acest proiect de hotărâre.
-D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local,
înregistrat la nr. 6787 din 1.10.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
- D-l Strugaru Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local,
înregistrat la nr. 6788 din 1.10.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:
Nefiind discuții cu privire la proiectul de hotărâre se supune la vot
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Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava
pentru anul 2015 este votat în unanimitate.
Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
Cereri, petiţii, sesizări
Nu sunt cereri, petiții.

Sesizări și informări solicitate de consilierii locali
Mireuță Spiridon-reprezentanții școlii au adus situația de lucrări?
Primar-nu au avut timp să le pregătească pentru ședința de îndată
Primar- am rugat consilierii să întocmească liste cu câte 35 persoane din sectorul
fiecăruia pentru a primi pubelele de colectare gunoi, ținând cont ca cei desemnați să nu
fie proprietari de animale, dacă se poate.
• Mireuță Spiridon- se face campanie pe această temă și se prezintă în ședință publică
• Primar-explicații privind procedura de gestionare a gunoaielor și pubelelor primite prin
Consiliul Județean Suceava
Urmează discuții și explicații privind amplasarea pubelelor pe cele 11 platforme
• Primar- subliniază necesitatea tăierii/curățării copacilor care încurcă circulația
mașinilor/căruțelor pe drumul public sau care prezintă un real pericol pentru rețeaua
de curent electric.
• Strugariu Nicanor propune să se interzică parcarea căruțelor de la Dr Dinu și până la
ultimul magazin din centru
• Primar- sunt de acord. Susțin acest lucru ținând cont că gardul de la Cooperație a fost
rupt de caii care au fost legați în hățuri de lețurile din gard. Am găsit și oferte ieftine
pentru indicatoare.
• Strugariu Teodor- sesizează că nu sunt indicatoare de intrare în localitate
• Primar- se pot face și pentru delimitarea satelor. Voi lua în considerare cele propuse
•
•
•

Nefiind alte probleme Președintele de ședință declară închise lucrările sedintei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
STRUGARIU

SECRETAR COMUNĂ,

LENUŢA

CIORNEI LAURA
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