
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES -  VERBAL 
 

Încheiat astăzi   26.06.2015, ora   14  în şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de 
Jos,jud.Suceava. 

 
 

       Secretarul delegat al comunei, Ciornei Laura, anunţă că  la şedinţă  participă 10 consilieri (Strugariu 
Toader este absent), 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. 93  din 18 .06.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data  26.06.2015, 
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 
- Dranca Violeta Maria 

- Buliga Gheorghe- delegat sătesc 
           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 
15.05.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava 
și a listei de investiții, pentru anul 2015;           

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de plată a sumei 
datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit pe raza 
localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava; 

5. Proiect de hotărâre privind  instituirea restricţiilor de circulaţie pentru viteză şi tonaj ale 

vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pîrteştii de Jos ( intersecţia cu DJ 178 
A)-Vîrfu Dealului ( intersecţia cu DN 2 E) şi DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)-Varvata 
(intersecţie cu DC 23 ) 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului RO-NET, a 
suprafeţei de teren de 10 mp situată în sat Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte 
din imobilul nr. 1015-Punc sanitar-CF nr.1406 a comunei Pîrteştii de Jos, pentru o perioadă de 
20 de ani 

7. 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 15.05.2015; 

     Secretarul comunei, Ciornei Laura,  prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către 
consiliul local în unanimitate de voturi. 
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   Președintele de ședință  anunţă că se trece la  punctul 2 al ordinii de zi şi anume 
 Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și a 
listei de investiții, pentru anul 2015;           
 

Aveţi cuvântul domnule primar pentru a prezenta materialele.    
D-l primar prezintă :  

- Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la nr. 4203  din 18.06.2015 
 . Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 4204  din 18.06.2015  
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 4205 din 18.06.2015 
anexele la acest proiect de hotărâre. 
    -D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr.4339  din data de 24.06.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre   
Discuții: 
Buliga Gheorghe- de unde au venit banii? 

Gorcea Mihaiela- prin programul PNDL 
     Nefiind discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată Hotărârea privind 
modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și a listei de investiții, pentru anul 
2015 în forma prezentată;            

Se trece la pct.  3 al ordinii de zi şi anume: 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2015 
D-l primar prezintă : 
- Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la  4188  din 18.06.2015 
-Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 4189 din 18.06.2015 şi  
   Viceprimarul Strugariu Mircea Andrei  prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la         
nr. 4190 din data de 18.06.2015 

    -D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr.4341  din data de 24.06.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre   
     - D-l Strugariu Nicanor prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local 
Pîrteştii de Jos înregistrat la nr.4342 din data de 24.06.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de 
hotărâre. 
 Discuții: se discută despre achiziționarea tractorului și dacă mai sunt bani pentru achiziționare 
Strugariu Ovidiu:puntea de la ”Prichindici” se mai face? 
Gorcea Mihaiela: ori puntea ori gabioane 
Strugariu Constantin Marcel: este un pericol la ”Bordei” unde rupe apa din mal. Sunt necesare 

gabioanele. 
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată Hotărârea privind 
aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării 
situațiilor de urgență pentru anul 2015 

Se trece la pct.  4 al ordinii de zi şi anume: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de plată a sumei datorate 
proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit pe raza localității 
Pîrteștii de Jos, jud. Suceava; 
D-l primar prezintă : 
- Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la nr. 4200  din 18.06.2015 
 . Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 4201 din 18.06.2015 şi  
    Gorcea Mihaiela  prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la  nr. 4202 din data de 

18.06.2015 
     - Strugariu Aurelia prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Pîrteştii 
de Jos înregistrat la nr.4343 din 24.06.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 
  - Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local 
Pîrteştii de Jos înregistrat la nr.4344 din 24.06.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de 
hotărâre. 
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Discuții: 
Todosi Petru- cred că trebuie să ne impunem și noi părerea asupra vânătorii pe terenuri private. 
Vânătorii nu anunță când sunt la vânătoare și se pot întâmpla accidente 
Strugariu Ovidiu- nici oamenii nu sunt interesați de aceste aspecte 
Mireuță Spiridon- discuțiile nu au rost, altceva s-a propus prin proiectul de hotărâre 
Todosi Petru- noi suntem responsabili- e terenul nostru și ei trebuie să se supună hotărârilor consiliului 
local iar banii obținuți trebuie folosiți pentru ceva necesar 
Mireuță Spiridon- e cazul să trecem la subiect 
Todosi Petru- păi cum așa, e vorba de mai mulți bani, și cei pentru pădurile parohiilor 
Ciornei Laura- terenurile parohiilor nu fac obiectul proiectului de hotărâre propus pentru aprobare 

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată Hotărârea privind 
aprobarea Regulamentului privind procedura de plată a sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau 
terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava; 

Se trece la pct.  5 al ordinii de zi şi anume 
Proiect de hotărâre privind  instituirea restricţiilor de circulaţie pentru viteză şi tonaj ale vehiculelor ce 
pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pîrteştii de Jos ( intersecţia cu DJ 178 A)-Vîrfu Dealului ( 
intersecţia cu DN 2 E) şi DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)-Varvata (intersecţie cu DC 23 ) 
D-l primar prezintă :  
-Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la nr. 4191 din 18.06.2015. 
-Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 4192 din 18.06.2015 şi  
  Dranca Violeta Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4193 din     

18.06.2015 
   - Strugariu Aurelia prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Pîrteştii 
de Jos înregistrat la nr.4345 din 24.06.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 
     - Strugariu Nicanor prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local 
Pîrteştii de Jos înregistrat la nr. 4346 din 24.06.2015   prin care avizează favorabil acest proiect de 
hotărâre. 
Discuții: 
Mireuță Spiridon- cum s-au stabilit restricțiile de 30 km/oră  și 12 t? 
Dranca Violeta Maria- din Memoriul tehnic rezultă restricții de 10 t și 25 km/oră 
    -s-au propus variante ocolitoare- DCL 23 și s-a informat, în prealabil, poliția rutieră prin adresa 

prezentată alăturat 
Buliga Gheorghe- dar la gaterul din Vf. Dealului vor mai putea circula cu marfă 
Se propune limita de 20 t ținând cont că trebuie asigurat și transportul de piatră pentru ulițele neasfaltate 
ale comunei 
Strugariu Lenuța- nu sunt de acord cu restricția de viteză de 30 km/oră pe tot drumul. Primarul să ia în 
considerare doar sectoarele de drum care prezintă pericol. Votez cu această condiție. 
       Toți consilierii sunt de acord cu instituirea restricției de viteză de 30 km /oră și se discută în 
continuare despre restricția de tonaj 
Strugariu Nicanor – ce greutate are mașina de colectat lapte? Solicit să se menționeze și excepții pentru 
astfel de situații 

Strugariu Constantin Marcel- vom răspunde pentru garanție dacă nu se respectă recomandările 
specialiștilor 
Consilierii propun instituirea restricției de ”12 tone cu excepția autoturismelor care deservesc populația” 
mașini de colectat lapte, de colectarea gunoiului menajer, trasport piatră pentru reparație și întreținere 
drumuri din comună   
Mireuță Spiridon propune ca indicatoarele să fie contruite din  tablă/ fier gros care să poată fi îndoit  
       Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă se adoptă și restricția de 
tonaj cu 12 t cf Hotărârii privind aprobarea privind  instituirea restricţiilor de circulaţie pentru viteză şi 
tonaj ale vehiculelor ce pot utiliza drumurile comunale DC 24 A Pîrteştii de Jos ( intersecţia cu DJ 178 
A)-Vîrfu Dealului ( intersecţia cu DN 2 E) şi DC 24 B Deleni (intersecţia cu DC 24 A)-Varvata 

(intersecţie cu DC 23 ) 
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Se trece la pct.  6 al ordinii de zi şi anume: 
- Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului RO-NET, a 

suprafeţei de teren de 10 mp situată în sat Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte din 
imobilul nr. 1015-Punc sanitar-CF nr.1406 a comunei Pîrteştii de Jos, pentru o perioadă de 20 de ani 

D-l primar prezintă : 

- Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la nr.4194 din 18.06.2015, 
 . Proiect de hotărâre înregistrat la nr.4195  din  18.06.2015  şi  
     Dranca Violeta Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4196 din 
18.06.2015  
- Strugaru Aurelia prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Pîrteştii de 
Jos înregistrat la nr. 4343 din 24.06.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de hotărâre. 
- Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local 
Pîrteştii de Jos înregistrat la nr. 4344 din 24.06.2015 prin care avizează favorabil acest proiect de 
hotărâre. 

Discuții 
 
Todosi Petru- dar acel spațiu s-a dat la medicul de familie 
Viceprimar- nu e problemă asta. Ofer eu un spațiu unui medic de familie, numai să vină vreunul  
       Nefiind alte discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi se adoptă Hotărârea privind privind 
aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului RO-NET, a suprafeţei de teren de 10 mp situată 
în sat Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte din imobilul nr. 1015-Punc sanitar-CF 
nr.1406 a comunei Pîrteştii de Jos, pentru o perioadă de 20 de ani 

Se trece la pct. 7 al ordinii de zi şi anume: 
Cereri, petiţii sesizări  .  
Strugariu Nicanor- am propus d-lui primar să se ocupe de denumirea străzilor din comună până la 
festivitatea de aniversare a 600 ani atestare documentară a comunei 

Dranca Violeta Maria- amintesc d-lui consilier că pe vremea când era viceprimar s-a propus același 
lucru, vă amintiți cum de numeau străzile ? Numai două au fost aprobate și s-au contestat mai apoi 
pentru că nu am respectat legea 
Mireuță Spiridon- este o procedură f. greoaie și stufoasă și nu avem timp pentru rezolvarea acestei 
solicitări 
Se trece la analizarea cererilor  
-Răcar Leonte Dănuț-cererea nr. 4300/23.06.2015- solicită aprobare transversare drum cu rețeaua de 
curent electric- se aprobă cu condiția ca drumul să fie adus la forma inițială 
-Șutu Mihaela- cererea nr. 3693 din 2.06.2015 solicită scutire de chirie pentru spațiul de desfășure a  

activității poștei- se aprobă cu condiția întreținerii spațiului 
-Buliga Lăcrămioara- cererea nr. 3964/5.06.2015 prin care solicită drum de acces la locuință 
Discuții : 
Strugariu Nicanor- se poate face drum pe la Leonora 
Dranca Violeta Maria- să analizați și cum se poate despăgubi Leonora ptr. Teren 
Todosi Petru- trebuie să găsim soluția legală 
Viceprimar- am fost cu primarul la Leonora, am discutat și a solicitat o sumă de bani 
Todosi Petru- ar trebui să cumpărăm de la Rodica și să dăm teren la schimb Leonorei 
     Se propun mai multe variante- teren la schimb sau plată, să se discute cu Rodica 
 

 Rezoluția : Se va analiza situația juridică a terenului 
 
Alte discuții : 
Buliga Gheorghe-delegat sătesc- dacă satul Vîrfu Dealului face parte din comună cum de nu avem și noi 
internet și telefon, de ce se face doar pe Deleni ? 
Dranca Violeta Maria- furnizează detalii din Proiectul Ro-Net- proiect eligibil doar pentru zona Deleni 
fiind mai mulți utilizatori 
   -nu se pune în discuție că sat Vf. Dealului nu poate beneficia de aceleași servicii și utilități, de 
exemplu nici pe Deleni nu avem rețea de alimentare cu apă potabilă deși s-a discutat acestă problemă 
   Ne vom interesa la Ro-Net dacă se poate extinte rețeaua și ptr Vf. Dealului 
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Strugariu Nicanor- am mai discutat despre drum. La mine la poartă s-a spus că se face șanț, nu s-a făcut 
și la prima ploaie apa s-a scurs la mine în curte 
Viceprimar- se poate turna ciment să se încline spre pârâu, că druml așa este înclinat  

 
Nemaifiind alte discuții președintele de ședință declară închise lucrările ședinței de consiliu local din 
data de 26.06.2015 

 
     

    Drept pentru care am încheiat prezentul proces -verbal. 
 
 
 
 

 
 
                Președinte de ședință,                                                                           Secretar,  
 
                Todosi Petru                                                                                         Ciornei  Laura 
     


