ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 29.09.2015, ora 14 în şedinţa ordinară 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 ordinară a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, a fost convocată prin
Dispoziţia nr. 138 din 18.09.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 29.09.2015,
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
- Solcan Maria- director Liceul Tehnologic Pîrteștii de Jos
- Dranca Violeta Maria- Compartiment urbanism cadastru
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
14.08.2015;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și
modificarea listei de investiții pentru anul 2015;
7. 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
14.08.2015;
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.5383/10.08.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 5382 din 10.08.2015
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 5384 din 10.08.2015
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. 6570 din 23.09.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre cu mențiunea
că doi consilieri au obiecții la proiectul de hotărâre
- D-l Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local,
înregistrat la nr. 6571 din 23.09.2015, prin care avizează nefavorabil Proiectul de hotărâre
Discuții:
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-Gorcea Mihaiela explică, la solicitarea consilierilor, de unde provin sumele și modul de repartizare a
acestora și menționează că este ultima lună când se mai pot face modificări la lista de investiții
Strugariu Teodor- ce s-a întâmplat cu banii pentru rigolă
Gorcea Mihaiela- lucrarea este tot pe listă
Mireuță Spiridon- de ce nu s-a demarat lucrarea- pe SEAP durează doar 2 luni
Primar- lucrarea se poate demara oricând, au fost alte priorități
Mireuță Spiridon-trebuia să înceapă lucrarea la punte și apărări de maluri, era o prioritate când
am aprobat bugetul iar acum banii se dau în altă parte
La școală este prea scumpă lucrarea, fierul costă doar 1 mil metru
Strugariu Teodor- este prea scump gardul la școală
Solcan Maria- prețul se justifică deoarece sunt 150m gard și mai facem și canal de dren deoarece
se infiltrează apa în sălile de clasă plus 2 trotuare
-Todosi Petru- mergem razna la discuții. Important este că am aprobat bugetul și lista de investiții
ptr 2015. Care este motivul ptr care nu s-au finalizat lucrările din listă?
Am solicitat reprezentanților școlii explicații pentru sumele utilizate. Noi am luat banii de la
achiziționarea tractorului și am dat la școală. Toți suntem vinovați ptr asta. Trebuie să vedem ofertele
primite și aprobate la școală ptr gard
Solcan Maria- țin să precizez că am renunțat la toate reparațiile propuse ptr anul acesta ca să
finalizăm gardul și celelate lucrări ce țin de temelie/fundație gard și canal de dren, nu am solicitat de la
primărie decât când am terminat fondurile. Dar nu e obligatoriu să aprobați dacă nu considerați necesar
Gorcea Mihaiela-explică de unde provin banii ptr reparații școală
Strugariu Lenuța –de ce trebuie să suplimentăm banii la școală dacă am mai aprobat o sumă în
ședința trecută?
Todosi Petru – de 3 luni tot rectificăm bugetul, dacă știam dădeam de la început toți banii și știam
ce rămâne să putem lucra și la primărie. Atrag atenția că trebuie să schimbăm modul de lucru
Strugariu Teodor- nu mă opun la aceste lucrări dar să se facă digurile. Gardul școlii poate să
aștepte.
Primar- subliniez că plata noilor lucrari se face din noile încasări, nu afectează lucrările aprobate
deja
Mireuță Spiridon- noi putem aproba ca toți banii să fie puși la consolidare maluri
Primar- menționez că monumentul din centru unde așteaptă lumea autobuzul este în stare
avansată de degradare și se poate nărui. Dacă nu aprobați sumele pentru renovarea lui eu nu îmi asum
urmările.
La fel și la Școala Rodină unde este peretele crăpat și există riscul să cadă peste copii. Subliniez că nu
îmi asum respondabilitatea urmărilor dacă nu se repară fisura.
Strugariu C-tin Marcel- cât am fost primar și eu am pus piatră la fundație. Cunosc problema și
știu că persistă datorită pânzei freatice
Primar- explică ce anume determină problema care pune în pericol clădirea Școlii Rodină
Mireuță Spiridon- ok dar nu suntem informați din timp, nu există trasparență. Trebuia să știm de
la început, doar nu a apărut acum fisura
Primar- mie mi-ar fi mai ușor să nu fac nimic dar nu îmi pot asuma urmările
Strugariu Nicanor –ce lucrări se fac la monument?
Primarul explică- îl facem din granit, fără plăci lipite ptr că se desprind în timp, borduri, etc. și
stație de așteptare a mijloacelor de trasport în comun, astfel încât oamenii să nu se mai sprijine de
monument când așteaptă microbuzul.
Strugariu Nicanor-se justifică suma?
Primar-banii sunt repartizați cu aproximație, lucrarea poate costa și mai puțin dacă îi gestionăm
bine
Urmează discuții privind amplasarea stației
Primar-stația va fi amenajată mai la vale de casa d-lui consilier Strugariu Ovidiu
Strugariu Lenuța- ce lucrări se fac ptr fântâna din Deleni
Viceprimarul oferă explicații
Todosi Petru- dar pentru fântân a din centru? Când se va curăța?
Primar- se poate face și asta dar oamenii care staționează acolo ocazional aruncă gunoaie în
fântână și poate fi folosită
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Todosi Petru- vreau să mai discutăm despre drumul din Glodișor, sunt doi copii mici care nu au
pe unde să mergă la școală, trebuia pus piatra care a fost destinată. Ce s-a făcut cu piatra aia?
Primarul, viceprimarul oferă explicații- a fost necesară pe uliță la biserică ptr că oamenii au tras
apa și nu se mai putea circula pe uliță, precum și în alte locuri
Todosi Petru- de ce nu s-a folosit unde am stabilit?
Primar-pentru că au apărut alte priorități
Todosi Petru+dar la primar cum s+a dus, la ăştia doi copii nu s+a putut duce_. Înainte se ducea
unde stabileau consilierii.Să se ducă şi unde spunem noi că tot luăm bani de la tractor.
Prioritate este şi până la podul Hinăţii pentru apărări de maluri
Moroşan Vasile ,cetăţean din comună prezent la şedinţă+de ce nu a verificat primarul proiectul de la
podul Hinata, este rău făcut şi a să sape apa+ ne pune în pericol
Primar :lucrarea aparţine de judeţ, nu noi stabilim ce trebuie făcut
Strugariu Nicanor : trebuie de văzut podul
Mireuţă Spiridon: aţi făcut adresă la judeţ ptr pod?
În continuare se discută depre şcoala din Vîrfu Dealului
Primarul-dacă nu sunteţi de acord cu propunerile stabiliţi dvs altfel
Consilierii supun la vot fiecare obiectiv în parte
Deoarece nu sunt întrunite condiţiile adoptării HCL+ nefiind de acord toţi consilierii cu obiectivele
propuse se fac propuneri
Todosi Petru propune ca toţi banii de la tractor să meargă la gabioane
Strugariu C-tin Marcel –daţi-mi piatra că fac eu drumul în Glodişor. Se scoate lemn din pădure şi
se strică drumul
Discuţii privind banii ptr şcoală
Solcan Maria-nu vă de ce nu au fost verificate şi cheltuielile vechii conduceri care a cheltuit sume
nejustificate pentru diverse lucrări. Pe mine mă acuzaţi că e scumpă lucrarea de parcă aş lua banii acasă.
Dacă nu vreţi să daţi, nu daţi. Lucrările nu se fac la instituţii ca acasă, sunt taxe de achitat. Ptr ca
lucrarea să coste mai puţin am achiziţionat noi materialele la preţuri mai bune şi am plătit manopera
Strugariu Lenuţa-cât costă manopera?
Solcan Maria- 150 mil ptr tot –cofrat, confecţionat etc . Mai avem de făcut porţile care sunt foarte
scumpe. Lucrarea e făcută din fier forjt.
Todosi Petru- noi am susţinut şcoala dar propun să dăm mai puţin acum şi dacă mai trebuie suplimentăm
Gorcea Mihaiela- nu se mai poate face aşa ceva
Consilierii propun
-să se acorde 10 000 lei ptr şcoală vale şi 5000 lei şcoală Rodină, sumele rămase să se dea la apărări
de maluri şi punte la Muşuleac iar restul obiectivelor să rămână în forma prezentată.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 8 voturi pentru, 1 împotrivă(Mireuţă Spiridon) şi 2
abţineri (Strugariu Constatin Marcel, Strugariu Teodor) este adoptată hotărârea privind rectificarea
bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și modificarea listei de investiții, pentru anul
2015 în forma propusă de consilieri
Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
Cereri, petiţii, sesizări
Cerere ptr teren la L15 din 2003- Mireuţă Alexandru Valentin
Dranca Violeta Maria explică unde mai sunt parcele disponibile
Cererea se aprobă
Nu sunt alte cereri, petiții.

Sesizări
Moroşan Vasile-ridică problema eliberării titlului de propritate şi punerea în posesie cu teren
pădure precum şi probleme privind marcarea copacilor de către preşedintele AFFP Mireuţă
Spiridon. La fel şi dl consilier Todosi Petru
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Primar-se vor relua lucrările la comisia de aplicare a legilor fondului funciar şi vom analiza şi
solicitarea dvs.
Viceprimarul-ridică problema utilizării cositoarei achiziţionate din închirierea păşunilor de către
conducerea anterioară. Nu se poate folosi acestă cositoare fiind prea mare şi propune vânzarea
ei.
Consilierii nu decid nimic în această privinţă considerând că nu a cazul să fie vândută

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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