ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 22.07.2015, ora 13 în şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de
Jos,jud.Suceava.
În lipsa secretarul comunei, (Ciornei Laura este în concediu) dl. Todosi Gheorghe (locțiitor secretar)
anunţă că la şedinţă participă 10 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.105 din 13 .07.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 22.07.2015,
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
- 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
26.06.2015;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și
modificarea listei de investiții, pentru anul 2015;

3. Proiect de hotărâre privind desemnare persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei
Pîrteștii de Jos, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA)
4. Cereri, petiţii, sesizări
Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de
Jos,jud.Suceava.
D-l Todosi Petru-, 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
26.06.2015;
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 și
modificarea listei de investiții, pentru anul 2015
Aveţi cuvântul domnule primar pentru a prezenta materialele.
- D-l primar prezintă :
. Proiect de hotărâre înregistrat la nr.4707/13.07.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4706 din 13.07.2015
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 4709 din 13.07.2015
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. 4733 din 14.07.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre
Discuții:
-Gorcea Mihaiela explică, la solicitarea consilierilor că suma de 40.000 lei este necesară pentru reparația
gardului la școală
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-Mireuță Spiridon- ne trebuie bani ptr întabularea drumurilor
-Todosi Petru- solicită ca un reprezentant al școlii să să se prezinte în ședința consiliului local pentru a
informa consilierii despre activitățile administrative desfășurate, date despre personal, organigramă. Se
pune problema scăderii nr. de copii și că se vor restructura posturi.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea privind
rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și modificarea listei de investiții,
pentru anul 2015;
Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
5.
Proiect de hotărâre privind desemnare persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei
Pîrteștii de Jos, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA)
- D-l primar prezintă :
Proiect de hotărâre înregistrat la 4710 din 13.07.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4709 din 13.07.2015 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr. 4711 din data de 13.07.2015
- Dl. Strugaru Nicanor prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local
Pîrteştii de Jos înregistrat la 4734 din data de 14.07.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de
hotărâre.
Discuții:
Nefiind discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea privind desemnare
persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava în Adunarea
Generală a Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
,,Asociaţia
Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” (AJAC SUCEAVA)
Se trece la pct. 4 al ordinii de zi şi anume:
Cereri, petiţii, sesizări
Nu sunt cereri, petiții, sesizări
Nefiind alte probleme Președintele de ședință declară închise lucrările sedintei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
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