ROMÂNIA
J UDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE J OS
CONSILIUL LOCAL

afișat astăzi, 7.01.2016

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 5.01.2016, or a 13 în şedinţa ”de îndată” a Consiliului local Pîr teştii de
J os,jud.Suceava.
Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 10 consilieri, şedința este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în bune condiţii.
Şedinţa de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia nr. 1 din 4.01.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 5.01.2016, or a 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, taxe și impozite și achiziții publice
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
28.12.2015;
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local
pe anul 2015 din excedentul bugetului local al anului precedent;
3. Cereri, petiţii, sesizări.
Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava.
Președintele de ședință, Strugariu Nicanor, anunță că se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 28.12.2015;
Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul local în
unanimitate de voturi.
Pr eședintele de ședință anunţă că se tr ece la punctul 2 al or dinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul
2015 din excedentul bugetului local al anului precedent
Pr imar ul comunei pr ezintă mater ialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.2./4.01.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre
înregistrată la 1 din 4.01.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3 din 4.01.2016.
-D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
- D-l consilier Strugariu Mircea Andrei prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
- D-l consilier Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:
Gorcea Mihaiela- explică de unde provine excedentul –din obiective de investiții. După ce se închid
conturile vom ști câți bani au rămas în fondul de rulment
Primar- la proiectul de buget pe anul următor se va regăsi și această sumă
Strugariu Lenuța –de ce nu s-au cheltuit acești bani?
Primar- din toate obiectivele propuse nu s-au realizat gabioanele și puntea ”la Mușuleac” deoarece au
fost alte priorități ce au fost prezentate și aprobate de dumneavoastră în cursul acestui an
Mireuță Spiridon- am discutat treaba asta și mi-ați spus că nu mai sunt bani ptr aceste investiții
Primar- banii au fost repartizați pentru aceste lucrări și nu au fost cheltuiți. Au fost demarate procedurile
privind efectuarea lucrării, după cum știți că ați adoptat hotărâri ale Consiliului Local pe această temă.
Urmează ca în 2016 să finalizăm și acest obiectiv de investiții. Dar trebuie să înțelegeți am avut un
volumul mare de lucru pentru cei 6 funcționari publici care au mai rămas în funcție.
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Mireuță Spiridon- volum de lucru mare a mai fost și a să mai fie. Pentru asta se folosesc firmele de
consultanță.
Todosi Petru –domnule primar, la începutul anului trecut am aprobat investițiile și prioritatea lor: Punte
la Mușuleac, achiziționare tractor etc, având banii în cont, cum justificăm că nu s-au efectuat lucrările
Primar- banii nu ajung pentru toate lucrările și am renunțat, în acest an, la tractor însă nu am renunțat
definitiv la achiziționarea lui
Todosi Petru-am întrebat în decembrie dacă sunt bani pentru lucrare;
Mireuță Spiridon-tot timpul ne trezim în fața faptului împlinit
Todosi Petru-cum justificăm că nu am putut face lucrările
Primar-ce considerați că a fost mai important de realizat, ca prioritate, legătura dintre cele două drumuri
finalizate, renovarea căminului cultural în vederea desfășurării festivităților din august 2015 și celelalte
lucrări realizate cu doar 6 oameni;
Strugariu Dorel- să nu se modifice lista de investiții
Primar- dumneavoastră hotărâți, noi doar propunem;
Gorcea Mihaiela- am estimat că vor rămâne aprox. 10 miliarde lei vechi
Primar- vă comunic chiar acum care sunt propunerile mele pentru anul 2016 și dvs. puteți stabiliți
prioritățile: drumul Rodină –DC 21, gabioanele și puntea la Mușuleac, centrul civic-finalizare (renovare
cruce din centru, trotuare din centru până la Salină), achiziționare tractor, canalizare, centrală și toaletă
la căminul cultural
Sava Ilie Dănuț-foarte bună idee cu trotuarele
Strugariu Constantin Marcel – eu zic să ne ocupăm de apărări de maluri
Todosi Petru- lucrările la căminul cultural nu sunt o urgență
Strugariu Constantin Marcel-insist pe apărări de maluri-ex la puntea veche la Leonora
Primar- am intenționat să facem drum pe acolo însă Leonora și-a modificat poziția în momentul în care
am adus utilajele. Era în plan să facem și lucrări de susținere a drumului-gabioane- însă nu se mai poate
Todosi Petru-să se facă din nou drumul pe unde a mai fost cândva-prin apă
Primar- nu acceptă Apele Române așa ceva-singura soluție acceptată de ei –pod
- am adus mai mulți specialiști care să ne sugereze o soluție pentru a construi o cale de acces spre
cele câteva case de peste apă însă nu avem altă propunere accesibilă în funcție de fondurile de
care dispunem
Todosi Petru- să verifice cineva la Salină ce lucrări au făcut de protecție mal
Urmează discuții între consilieri privind zonele care necesită apărări de maluri
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015 din excedentul
bugetului local al anului precedent.
Se tr ece la pct. 3 al or dinii de zi şi anume:
Cereri, petiţii, sesizări
Nu sunt cereri, petiții sau sesizări adresate consiliului local.
Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor adresa ISU nr. 3550006/3.01.2016 privind măsuri
de prevenire, identificare și protecție persoane fără adăpost și alte măsuri necesare
Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință,
Secretar comună,
Strugariu Nicanor
Ciornei Laura
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