ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 15.05.2015, ora 13 în şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de
Jos,jud.Suceava.
Secretarul delegat al comunei, Ciornei Laura, anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri , şedinta
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 nr. 72 din 7 .05.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 15.05.2015,
ora 13 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
- Todosi Gheorghe- consilier superior Compartimentul agricol și juridic
- Gorcea Mihaiela- consiler superior Compartiment financiar contabil
- Strugariu Mircea Zosim – inspector asistent –Compartiment taxe și impozite
- Dranca Violeta Maria- referent superior- Compartiment urbanism
- Buliga Gheorghe- delegat sătesc
Deoarece a expirat mandatul preşedintelui de şedinţă este necesară alegerea unui nou preşedinte de
şedintă.
Strugariu Toader propune pe domnul Todosi L Petru, nefiind alte propuneri se supune la vot şi se
aprobă în unanimitate de voturi.
D-l Todosi L Petru, presedintele de sedintă preia conducerea lucrărilor consiliului şi dă cuvântul
domnului primar iniţiatorul proiectului ordinii de zi să prezinte proiectul ordinii de zi.
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
31.03.2015;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I 2015;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava,
pentru anul 2015;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de majorări pentru unele persoane ce datorează
majorări de întârziere la impozite şi taxe locale;
5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 31.03.2015 privind
aprobarea Statului de funcţii al asistenţilor personali de la Primăria comunei Pîrtestii de Jos,
jud.Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei
Pîrteștii de Jos, pentru anul școlar 2015-2016;
7. Proiect de hotărâre privind privind corectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 28.04.2014
privind modificarea și completarea HCL Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013
privind înființarea Grupului de Acțiune Locală “ Cetatea Bucovinei”;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din
31.03.2015 privind aprobarea organizării licitaţiei privind închirierea păşunilor, aprobarea
Caietului de sarcini, stabilirea preţului de pornire a licitaţiei precum şi constituirea comisiilor
pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei şi de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei;
9. Proiect de hotărâre privind privind introducerea anexei nr. 4 la Hotărârea nr. 50 din 28.11.2014
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava;
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări
nr. 1693 din 31.03.2015 pentru lucrarea ” MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 24 A KM
5+273, 57-5+645,92 ÎN COMUNA PÎRTEȘTII DE JOS, JUD.SUCEAVA”;

Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de
Jos,jud.Suceava.
D-l primar propune includerea pe ordinea de zi a pct 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr.
3007 din 8.05.2015 pentru lucrarea ” REPARAȚII CURENTE LA CĂMINUL CULTURAL ”
LONCUȚ” PÎRTEȘTII DE JOS, JUD.SUCEAVA, RESPECTIV EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE
REFACERE SCENĂ, PARDOSEALĂ, REFACERE PLANȘEU, VERIFICARE ȘI REFACERE
INSTALAȚIE ELECTRICĂ, INSTALARE PARATRĂSNETE LA CĂMIN ȘI BIBLIOTECĂ
COMUNALĂ, AMPLASATĂ ADIACENT CLĂDIRII CĂMINULUI, SUBZIDIRE PEREȚI
INTERIORI,
REFACERE
TENCUIALĂ
ȘI
REVOPSIRE,
REFACERE
LAMBRIU,
CONFECȚIONARE ȘI MONTARE COPERTINE/APĂRĂTORI CĂI DE ACCES, REFACERE
FUNDAȚIE ȘI ELEVAȚIE IMPREJMUIRE”
Nefiind alte propuneri se supune la vot şi în unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi
D-l președinte de ședință, anunţă 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
31.03.2015;
Secretarul comunei, Ciornei Laura, 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 aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I 2015
Aveţi cuvântul domnule primar pentru a prezenta materialele.
- D-l primar prezintă :
. Proiect de hotărâre înregistrat la nr. din 7.05.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre
înregistrată la din 7.05.2015
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate din 7.05.2015 anexele la acest
proiect de hotărâre.
-D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local,
din 13.05.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre
Gorcea Mihaiela explică contul de execuție-sunt probleme privind blocarea conturilor
Todosi Petru- solicită date despre combustibilul pentru dezăpeziri
Strugariu Lenuța-dar cel de la Humor s-a terminat?
Gorcea M.- era din dec 2013 și a fost folosit în iarna 2013-2014
Strugariu Mircea Andrei- s-a folosit și la cărat piatră
Gorcea M- motorina se poate folosi și la ”dezastre”
Viceprimar- nu s-au oferit voluntari la dezăpezirisau la cărat piatră ca să reducem cheltuielile
Strugariu Lenuța- ați spus că se va organiza o actiune de voluntariat
Strugariu C-tin Marcel- poate veneau și cu căruța la cărat piatră
Vice- nu vine nimeni
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea privind
aprobarea contului de execuţie bugetară ptr trim I
Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava,
pentru anul 2015
- D-l primar prezintă :
Proiect de hotărâre înregistrat la 2920 din 7.05.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre
Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate
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- D.na Strugaru Aurelia prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local
Pîrteştii de Jos prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre.

Discuții:Gorcea Mihaiela explică de unde provin modificările la buget
Strugariu Toader- să nu ne trezim în decembrie că la școală nu sunt bani de combustibil
Strugariu Lenuța –era necesară o hotărâre ca să poatî folosi acești bani în altă parte?
Gorcea Mihaiela- asta este procedura legală
Todosi Petru- deci nu am aprimit alți bani, doar se mută în altă parte
Nemaifiind alte discuții se supune la vot şi în unanmitate de voturi se adoptă Hotărârea privind
modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2015
Se trece la pct. 4 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de majorări pentru unele persoane ce datorează majorări
de întârziere la impozite şi taxe locale;
- D-l primar prezintă :
. Proiect de hotărâre înregistrat la 2923 din 7.05.2015şi Expunerea de motive la acest proiect
Strugariu Mircea Zosim prezintă raportul compartimentului de specialitate
- Strugaru Aurica prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Pîrteştii
de Jos prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre.
Discuții:
Nemaifiind alte discuții se supune la vot şi în unanmitate de voturi
Se trece la pct. 5 al ordinii de zi şi anume
- Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 31.03.2015 privind
aprobarea Statului de funcţii al asistenţilor personali de la Primăria comunei Pîrtestii de Jos,
jud.Suceava;
- D-l primar prezintă :
Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 2926 din 7.05.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la nr. 2925 din 7.05.2015.
Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate
Strugariu Nicanor prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Pîrteştii
de Jos din 13.05.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre.
Nefiind discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi se adoptă Hotărârea privind aprobarea
Statului de funcţii al asistenţilor personali de la Primăria comunei Pîrtestii de Jos ,jud.Suceava.
Se trece la pct. 6 al ordinii de zi şi anume:
- Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei
Pîrteștii de Jos, pentru anul școlar 2015-2016
- D-l primar prezintă :
. Proiect de hotărâre înregistrat la nr.2929 din 7.05.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la nr. 2928 din 7.05.2015,
Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate
- Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local
Pîrteştii de Jos din 13.05.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre.
Discuții.....................
Nefiind discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi se adoptă Hotărârea privind stabilirea
rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Pîrteștii de Jos, pentru anul școlar 20152016
Se trece la pct. 7 al ordinii de zi şi anume:
- Proiect de hotărâre privind corectarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 28.04.2014 privind
modificarea și completarea HCL Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013 privind
înființarea Grupului de Acțiune Locală “ Cetatea Bucovinei”
- D-l primar prezintă :
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. Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 2932 din 7.05.2015, și Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre
Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate
Strugaru Aurica prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Pîrteştii de
Jos prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre.
Discuții:
Nefiind discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi se adoptă Hotărârea privind corectarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 28.04.2014 privind modificarea și completarea HCL Pîrteștii
de Jos, jud.Suceava cu nr. 42 din 28.11.2013 privind înființarea Grupului de Acțiune Locală “
Cetatea Bucovinei”;
Se trece la pct. 8 al ordinii de zi şi anume:
- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din
31.03.2015 privind aprobarea organizării licitaţiei privind închirierea păşunilor, aprobarea Caietului
de sarcini, stabilirea preţului de pornire a licitaţiei precum şi constituirea comisiilor pentru
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei şi de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei;
D-l primar prezintă :
. Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 2934 din 7.05.2015şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre
- Todosi Gheorghe prezintă raportul compartimentului de specialitate
- Strugaru Aurica prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Pîrteştii de
Jos prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre.
Se trece la discuţii:
Strugariu Nicanor- nu s-au respectat ce a discutat inginerul privind animalele- trebuia ca cetățenii să
respecte crescătorii de animale, să ajungă imașul pentru fiecare
Todosi Petru –dacă se continua cu legea veche câștigam noi mai mult. Tot noi avem discuții cu oamenii
care ne întreabă de ce nu s-a dat la fiecare. S-au făcut parcele prea mari
Todosi Gheorghe – e bine pentru cei care dețin mai multe animale
Todosi Petru- da, toți cei bogați pot lua, restul....
Primar-în agricultură nu există săraci și bogați- toți muncesc din greu
-

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru și 1 abținere (Mireuță Spiridon) se adoptă
Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 31.03.2015 privind
aprobarea organizării licitaţiei privind închirierea păşunilor, aprobarea Caietului de sarcini, stabilirea
preţului de pornire a licitaţiei precum şi constituirea comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei şi de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei
Se trece la pct. 9 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 50 din
28.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava;
Proiect de hotărâre înregistrat la nr. din 7.05.2015 și Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre
Se prezintă raportul compartimentului de specialitate și raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local Pîrteştii de Jos prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre.
Nefiind discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi se adoptă Hotărârea privind modificarea și
completarea anexei la Hotărârea nr. 50 din 11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la
nivelul comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava;
Se trece la pct. 10 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr.
1693 din 31.03.2015 pentru lucrarea ” MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 24 A KM 5+273, 57-5+645,92 ÎN
COMUNA PÎRTEȘTII DE JOS, JUD.SUCEAVA”;
Primarul com prezintă

. Proiect de hotărâre înregistrat la nr.2940 din 7.05.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre
Dranca Violeta Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate
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-

Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al
comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre;
Discuții
Strugariu Nicanor-despre care drum e vorba?
Strugariu Toader-șațurile trebuiau făcute până în apă, e posibil să se inunde
Mireuță Spiridon-este canal infundat la ”Bozomală” și din cauza asta inundă curțile oamenilor
Primar- atunci trebuie să curățăm și să desfundăm canalul
Mireuță Spiridon- e vorba de cel ce vine de la Runc spre școală
Strugariu Toader – de la ”americanu” vine apa prin curți
Mireuță Spiridon- d-le primar, ați mai închis niște șanțuri, curge apa la Strugariu Stela, la ”Fafica”
Primar- se vor pune tuburi
Strugariu Toader-când plouă mai tare șanțurile nu fac față
Todosi Petru-la ”bozomală” nu a fost șanț, oamenii au primit despăgubuiri pentru teren
Strugariu C-tin Marcel- sigur, a fost despăgubită și Anuța lui Tomei
Todosi Petru șanțurile au fost pe la școală-Bozomală Ilie....
Primar- avem șanțuri mari pe marginea drumului care a fost modernizat, nu mai putem face altă lucrare
dar vom verifica locurile unde sesizați probleme
La Ilie Bozomală am discutat să îi dăm teren la schimb pentru 1 m de acostament, am făcut zid de
protecție și tot a pus gardul până în drum. Nu mai putem lucra decât dacă intrăm cu buldozerul.
Strugariu C-tin Marcel dar în Glodișor de ce nu intrați cu burdozerul? Sunt cetățeni care au extins
curtea pe domeniul public și nu s-a îngustat drumul
Strugariu Lenuța-care este valoarea lucrării?
Dranca Violeta Maria- 470000 lei-2 podețe și un pod
Primar- am mai pus și câteva tuburi și am pietruit
Todosi Petru- la Biserică pe uliță tot nu s-a pietruit
Primar- s-a rezolvat acolo
Dranca Violeta Maria- în țarnă ați văzut drumurile pietruite?
Mireuță Spiridon- doar se nivelează sau se mai pune și piatră?
Primar- toate drumurile s-au pietruit
TP- în Câmpul Mare să meargă comisia
Mireuță S- s-a făcut tot acolo, când se toarnă beton?
Primar-săptămâna viitoare
Strugariu Nicanor- nu am fost contra conducerii dar consider că nu e bun ptr populația fiindcă dacă vine
apă mare nu va trece pe sub pod
Vice- dacă vine viitura oricum nu face față
SN- nu am vrut să fac scandal dar trebuie modificat
Strugaru Lenuța – lățimea trebuia mai mare
Vice –podurile sunt standard la dimensiunile astea
Strugaru Nicanor-faceți și la Țucu că e grav
Vice- nu încape de 4 m-e drumul îngust
Primar- nu se mai poate lărgi drumul e îngust și nu e nici vizibilitate
Todosi Petru- să se astupe șanțul pe o parte
MS- dacă ar funcționa canalul la școală e în regulă dacă nu inundă la mine
SCM și la dreapta se adună, de asta nu se dă voie la tuburi mai mari de 800
TP- și la mine e la fel-crește apa de 1m și mai mult, facem șanțuri să fie că în caz de viitură tot nu ajută
SCM- dar pe Picior nu se mai poate face șanț de 100 m
MS și balustrada cade în părău la Ștefan
Primar- drumul are 5 ani garanție și vom face uz de ea
Strugariu Nicanor- nu voi vota acest proiect deoarece am solicitat ca podul să fie de 4 m lungime și 2 m
înălțime ca să capteze apa, altfel oamenii vor fi în calea apei în caz de inundații și nu s-a ținut cont de
solicitarea mea
Nefiind discuţii se supune la vot şi Hotărârea se adoptă cu 10 voturi pentru și unul împotrivă (Strugariu
Nicanor)
Se trece la pct. 11 al ordinii de zi şi anume
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Proiect de hotărâre privind aprobarea plății lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr.
3007 din 8.05.2015 pentru lucrarea ” REPARAȚII CURENTE LA CĂMINUL CULTURAL ” LONCUȚ” PÎRTEȘTII
DE JOS, JUD.SUCEAVA, RESPECTIV EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE SCENĂ, PARDOSEALĂ,
REFACERE PLANȘEU, VERIFICARE ȘI REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ, INSTALARE PARATRĂSNETE LA
CĂMIN ȘI BIBLIOTECĂ COMUNALĂ, AMPLASATĂ ADIACENT CLĂDIRII CĂMINULUI, SUBZIDIRE PEREȚI
INTERIORI, REFACERE TENCUIALĂ ȘI REVOPSIRE, REFACERE LAMBRIU, CONFECȚIONARE ȘI MONTARE
COPERTINE/APĂRĂTORI CĂI DE ACCES, REFACERE FUNDAȚIE ȘI ELEVAȚIE IMPREJMUIRE”

Comisia nr. 1 se retrage pentru studirea noului proiect introdus pe ordinea de zi
Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 3009 din 7.05.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre
Dna Dranca Violeta Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate
- Strugaru Aurica prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al
comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre;
Sava Ilie Dănuț-la ce preț se ridică lucrarea?
DVM- aproape 200000 lei
SCM- se pon stâlpi de susținere?
Primar-da
Strugariu Nicanor- am fost ieri la cămin, tot e bun dar a rămas o cameră. Solicit să fie spartă
Primar- camera se folosește de către membrii ansamblului de dansuri ca vestiar
Strugariu Nicanor- totuși propun să se spargă, să se pună stâlp și să se facă altă cameră spre Gorban, mai
sunt 3 camere, sunt destule.Să rămână sala mare, și muncitorii vor lucra mai ușor
Primar- atunci vom intra direct de afară în cămin
Strugariu Nicanor- am văzut că primarul și vicele sunt buni gospodari, vom face o intrare cum trebuie
Propun lărgirea totală
Dranca V.M. – solicitarea dvs nu face obiectul proiectului de HCL pe care îl discutăm astăzi
Todosi Petru- așa am propus în 2011 când am aprobat lucrarea, să se demoleze ambele camere, să se
facă arcadă și stâlpi, că așa ne-am înțeles
Primar- vom discuta cu contructorul aceste aspecte și vedem ce mai putem modifica ținând cont de
structura de rezistență a clădirii
Toți consilierii au votat pentru demolarea a 2 camere și să se lărgească sala mare, stâlpi și contrafișă
Strugariu Nicanor – dl vice poate aduce bârne din pădure
Vice- muncitorii lucrează cu fier nu cu lemn
TP-ce se întâmplă cu pictura de pe scenă?
Primar- nici un restaurator nu o poate repara, lucrarea e făcută pe rigisp
TP-directorul căminului a greșit că le-a ținut acoperite și s-au deteriorat
Primar- pictura este făcută pe peretele care a crăpat și nu se poate repara
SID- poate facem alta
TP-dar la biserică cum se curăță pictura așa bine?
ST- licitația s-a făcut în termen legal?
DVM- nu a necesitat licitație la valoarea asta
ST- de ce nu s-a folosit o firmă locală?
Primar- care firmă că o căutăm de mult, am anunțat prin comună și nu s-a arătat nimeni interesat
Vice- firma respectivă trebuie să fie înregistrată legal, să aibă documentele în regulă nu putem angaja
meseriași
Strugariu Toader- dar aerisirea?
Primar- se pun ventilatoare de bună calitate
Todosi Petru- cândva poate mutăm biblioteca și vom folosi acea cameră pentru cămin
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru și 1 abținere (Strugariu Lenuța) se adoptă
Hotărârea privind aprobarea plății lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 3007 din
8.05.2015 pentru lucrarea ” REPARAȚII CURENTE LA CĂMINUL CULTURAL ” LONCUȚ” PÎRTEȘTII DE JOS,
JUD.SUCEAVA, RESPECTIV EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE SCENĂ, PARDOSEALĂ, REFACERE
PLANȘEU, VERIFICARE ȘI REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ, INSTALARE PARATRĂSNETE LA CĂMIN ȘI
BIBLIOTECĂ COMUNALĂ, AMPLASATĂ ADIACENT CLĂDIRII CĂMINULUI, SUBZIDIRE PEREȚI INTERIORI,
REFACERE TENCUIALĂ ȘI REVOPSIRE, REFACERE LAMBRIU, CONFECȚIONARE ȘI MONTARE
COPERTINE/APĂRĂTORI CĂI DE ACCES, REFACERE FUNDAȚIE ȘI ELEVAȚIE IMPREJMUIRE”
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Se trece la pct. 12 al ordinii de zi şi anume
Cereri, petiţii sesizări .
-Bosancu Constantin- se va analiza la fața locului
-Ciornei Domnica- se aprobă
-Obcina Bradu Mare- se amână
Se dă citire adresei Camerei de Conturi Suceava cu privire la rezultatele acțiunii de audit
Se discută pe tema celor sesizate în Raportul Camerei de conturi, se cer date suplimentre, lămuriri cu
privire la aspectele negative și se concluzionează că în ceea ce privește activitatea angajaților primăriei,
nu s-a intenționat decât bunul mers al activității zilnice, respectarea cadrului legal și respectarea
termenelor în condițiile unui volum de muncă foarte mare pentru un nr. mic de angajați.
Nefiind alte probleme Președintele de ședință declară închise lucrările sedintei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR,

Todosi Petru

Ciornei Laura
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