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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 30.10.2015

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 29.10.2015, ora 12 în şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de
Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 9 consilieri, şedinta este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în bune condiţii. (lipsește viceprimarul Strugariu Mircea
Andrei din motive obiective și consilierul local Sava Ilie Dănuț care a anunțat că întârzie la ședință).

Şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia nr. 161 din 21.10.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 29.10.2015,
ora 12 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
- Buliga Gheorghe- delegat sătesc

D-l primar prezintă spre aprobarea consiliului local următorul proiect de ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data

1.10.2015;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I ,II și III

2015;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de

asistență și/sau de reprezentare a Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al

primarului;
6. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului

privind plata sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond
cinegetic constituit pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava

7. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.34/26.06.2015 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 )

8. Cereri, petiţii, sesizări.
Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,

jud.Suceava.
D-l primar solicită aprobarea Consiliului local pentru introducerea unui nou punct pe ordinea de

zi și anume:
-Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajmentului pastoral pe păşunile proprietate privată a
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, revizuit.

Consilierii aprobă în unanimitate ordinea de zi precum și introducerea unui nou proiect de hotîrâre,
conform propunerii primarului.

Președintele de ședință, Strugariu Lenuța, anunță că se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 1.10.2015;

Secretarul comunei 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
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I ,II și III
2015;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6462/17.09.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6461 din 17.09.2015
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 6463 din 17.09.2015
și anexele la acest proiect de hotărâre.

-D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
-Gorcea Mihaiela prezintă, pe trimestre, contul de execuție bugetară și menționează că bilanțul

contabil trimestrial a fost depus în termenul legal la Direcția Finanțelor Publice Suceava.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă( Mireuță Spiridon a
obiectat că nu au fost respectate prevederile art. 39 și 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale.) este adoptată Hotărârea privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I ,II și
III 2015 în forma propusă de inițiator.

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de

asistență și/sau de reprezentare a Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 6512/18.09.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6511 din 18.09.2015
- Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 6513 din
18.09.2015 .

- D-l Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

S-a prezentat la ședință și d-l consilier Sava Ilie Dănuț, din acest moment fiind prezenți 10
consileri din 11.

Discuții:
- Gorcea Mihaiela explică situația plăților creditului privind derulararea Programului ”Utilități și

mediu la standarde europene în județul Suceava”
- Ciornei Laura- lămuriri privind situația juridică a derulării contractului de credit precum și

angajamentele asumate în cadrul asocierii cu Consiliul Județean Suceava.
- Primarul comunei – explicații cu privire la acest proiect și menționează, în completarea expunerii de

motive, că nu-și poate asuma responsabilitatea pentru plata creditelor atât timp cât nu deținem
documentele justificative privind utilizarea cotei repartizate comunei Pîrteștii de Jos.

- Mireuță Spiridon-tranșele s-au plătit, până acum, de către Consiliul Județean și din banii
împrumutați

- Gorcea Mihaiela- Consilul Județean Suceava a solicitat MFP să achite ratele, în calitate de garant al
împrumutului

- Mireuță Spiridon- a-ți primit factură?
- Gorcea Mihaiela –am primit dar nu am achitat

Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă( Mireuță Spiridon a
obiectat că nu au fost respectate prevederile art. 39 și 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale.) este adoptată Hotărârea privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de
asistență și/sau de reprezentare a Comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava
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Se trece la pct. 4 al ordinii de zi şi anume:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 6533/21.09.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6532 din 21.09.2015
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 6534 din 21.09.2015 .

-D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local,
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

- D-l Strugariu Ovidiu prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
-Gorcea Mihaiela- explicații privind calculul impozitelor
- Mireuță Spiridon propune ca taxa pentru eliberarea certificatelor/atestatelor de producător să se reducă
la 30 lei
- Consilierii propun ca prețul chiriei la spațiul folosit de angajații poștei să fie de 0,50 lei/mp

Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă( Mireuță Spiridon a
obiectat că nu au fost respectate prevederile art. 39 și 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale.) este adoptată Hotărârea privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2016 cu cele
două modificări propuse de consilieri.

Se trece la pct. 5 al ordinii de zi şi anume:
Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 6900/7.10.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6899 din 7.10.2015
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 6951 din 7.10.2015 .

- D-l Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului local
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă( Mireuță Spiridon a
obiectat că nu au fost respectate prevederile art. 39 și 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale.) este adoptată Hotărârea privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului

Se trece la pct. 6 al ordinii de zi şi anume:
Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului

privind plata sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic
constituit pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 6978/7.10.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6977 din 7.10.2015
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 6979 din 7.10.2015 .

-D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local,
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

- D-l Strugariu Ovidiu prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Se discută pe tema recuperării sumelor cuvenite comunei Pîrteștii de Jos și pe care gestionarul

fondului cinegetic refuză să le achite.
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Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă( Mireuță Spiridon a
obiectat că nu au fost respectate prevederile art. 39 și 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale.) este adoptată Hotărârea privind revocarea HCL nr.33/26.06.2015 privind aprobarea
Regulamentului privind plata 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. 7 al ordinii de zi şi anume:
Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.34/26.06.2015 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 )

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 7000/7.10.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6999 din 7.10.2015
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 6979 din 7.10.2015 .

-D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local,
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

- D-l Strugariu Ovidiu prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Primarul Toma Ioan Pavel menționează că se lucrează la proiectul pentru amplasarea indicatoarelor

de restricții privind circulația pe drumurile din comună, luând în considerare și propunerile consilierilor
din ședința din data de 26.06.2015, proiect ce urmază a fi avizat de către Poliția Rutieră. Dacă va fi
necesar, se va reveni cu un alt proiect de hotărâre care să cuprindă toate reglementările propuse avizate
de Poliția Rutieră.

Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă( Mireuță Spiridon a
obiectat că nu au fost respectate prevederile art. 39 și 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale.) este adoptată Hotărârea privind revocarea HCL nr.34/26.06.2015 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 )

Se trece la pct. 8 al ordinii de zi şi anume:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajmentului pastoral pe păşunile proprietate privată a

comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, revizuit.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 7983/28.10.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 7982 din 28.10.2015
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 7984 din 28.10.2015 .

-D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local,
prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

D-l primar Toma Ioan Pavel menționează că în cursul zilei de astăzi, 29.10.2015 a primit confirmarea
scrisă din partea Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava că amenajamentul revizuit a fost
verificat și avizat în data de 26.10.2015 precizând că prețul licitației este corect, după cum s-a solicitat
prin adresa Instituției Prefectului-județul Suceava.

Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea amenajmentului pastoral pe păşunile proprietate privată a comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, revizuit.
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Cereri, petiţii, sesizări
-cererea nr. 6789/1.10.2015 prin care Straton Arcadie, din com Pîrteștii de Jos, solicită scutirea de la
plata majorărilor stabilite pentru neplata în termenul legal a impozitelor. Menționează că a achitat
impozitul la zi însă nu are posibilități materiale de a achita și penalitățile de întârziere
Cererea se aprobă

Nu sunt alte cereri, petiții sau sesizări adresate consiliului local.

Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Președinte de ședință, Secretar comună,

Strugariu Lenuța Ciornei Laura


