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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 16.03.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 14.03.2016, ora 9 în şedinţa ”de îndată” a Consiliului local Pîrteştii de

Jos,jud.Suceava.
Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 9 consilieri din 11, şedinta 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. 27 din 10.03.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 14.03.2016,
ora 9 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 :xxxxxxx

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

29.02.2016;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Primăriei

Pîrteştii de Jos, pentru anul 2016.

Inițiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava.

Președintele de ședință, Strugaru Aurelia, 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 29.02.2016;

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 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Primăriei
Pîrteştii de Jos, pentru anul 2016.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 8428/10.11.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 8427 din 10.11.2015
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.8429 din 10.11.2015
și anexa la acest proiect de hotărâre precum și raportul nr. 1462/10.03.2016 întocmit după primirea
avizului ANFP înregistrat la data de 1436/8.03.2016.

-D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează nefavorabil 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:
-Dl consilier Todosi Petru întreabă de ce se întâmplă tocmai acum aceste lucruri, organigrama nu se
modifică în timpul anului
-Secretarul comunei Ciornei Laura –explică- nu s-a supus spre aprobare Consiliului Local, în această
ședință, vreo modificare a organigramei. Așa cum s-a explicat prin expunerea de motive și raportul de
specialitate, se solicită aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, document ce
se aprobă de către Consiliul Local în fiecare an, în luna octombrie. Având în vedere faptul că în cursul
anului 2015 s-au vacantat posturi unice- secretar, agent agricol, resurse umane- s-a organizat concursul
de promovare în funcția publică de conducere de secretar al comunei, în urma acestui concurs s-a
vacantat funcția publică de execuție de consilier superior asistență socială,s-a orbanizat concursul ptr
ocuparea a 2 funcții publice vacante de execuție, au fost operate modificări privind posturi și funcții
publice din cadrul aparatului de specialitate și s-a instrumentat un număr mare de documente de către cei
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6 funcționari publici care au mai rămas în funcție, acest Plan de ocupare s-a transmis ANFP spre avizare
cu întârzire, în luna noiembrie 2015.

Avizul ANFP a sosit, tot cu întârzire, în cursul acestei luni. Deoarece avem în derulare mai multe
lucrări privind organizare concursuri, organizare examen promovare, mutare funcționar public,
reorganizare-înființare compartiment audit, lucrări în cadrul cărora este necesar avizul/înștiințarea și/sau
solicitarea de lămuriri aspecte juridice la ANFP, responsabilul acestei instituții în relația cu primăria, ne-
a comunicat telefonic că este necesară adoptarea, în regim de urgență, a Hotărârii consiliului local de
aprobare a Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, tocmai pentru a evita întârzierile în
efectuarea lucrărilor aflate pe rol.

În ceea ce privește avizul nefavorabil acordat acestui Proiect de hotărâre de către Comisia CL nr. 1,
vă rog să luați în considerare prevederile art. 33 alin.(3) din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 58
din 28.12.2015 care prevede că ”avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea
necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.” precum și prevederile
art. 36 care menționează că ”dacă..... se impun modificări de fond în conținutul proiectului,
președintele de ședință poate hotărâ retrimiterea proiectului pentru reexaminare...”.

Ținând cont de faptul că avizul nefavorabil nu a fost motivat de către domnii consilieri, nu s-a
modificat proiectul de hotărâre și îl propun spre aprobare în forma prezentată.

Nefiind alte discuţii se supune la vot- cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Todosi Petru)
este adoptată Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul
Primăriei Pîrteştii de Jos, pentru anul 2016.

 D-l primar solicită analizarea unei cereri adresate Consiliului Local
Având în vedere cererea doamnei Dr. Cazacincu Elisabeta care solicită, cât mai repede posibil,

prelungirea contractului de concesiune a spațiului în care funcționează Dispensarul uman, începând cu
data de 16.03.2016 și tinând cont că ședința ordinară este programată pentru data de 29.03.2016,
Consiliul local își exprimă acordul cu prelungirea acestui contract, în limite legale, urmând ca la
următoarea ședință să fie inclus pe ordinea de zi și Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii
contractului de concesiune.

 D-l primar prezintă Consiliului local proiectul ordinei de zi pentru ședința ordinară din data
de 29.03.2016.

 De asemenea, prezintă domnilor /doamnelor consilieri intenția sa de a sprijini, cu un ajutor de
urgență, familia domnului consilier local Mireuță Spiridon. Așa cum se știe deja, în noaptea
de 12.03.2016 a avut loc un incendiu în urma căruia locuința susnumitului a fost distrusă.

Suma disponibilă, în acest moment este de 2.000 lei urmând ca în luna iulie, la rectificarea bugetului
local să repatizați și altă sumă întrucât consider insuficientă suma de 2000 lei. Menționez că în cazul
Strugariu Alexandru s-a acordat suma de 10.000 lei.

 D-l consilier Todosi Petru solicită explicații cu privire la faptul că mai mulți cetățeni din zona
defavorizată numită ”Runc” s-au racordat la rețeaua de apă potabilă. Au documente ? Mai sunt
persoane care doresc extinedere rețea, așa cum a sesizat în ședința anterioară și d-na consilier
Strugariu Lenuța, la ei de ce nu se poate ?
D-l primar- persoanele în cauză au solicitat, au achitat și s-au întocmit documentele necesare.

Conducta principală este la ”Baciu”, ei au cumpărat țeavă de 32 și au finalizat lucrarea. Nu este necesară
autorizarea ”extinderii rețelei de apă potabilă” întrucât nu s-a extins conducta principală. S-a procedat ca
și în cazul altor persoane din comună.

Todoi Petru-acea ”înțepătură” se face cu proiect.
D-l primar-nu s-au racordat la conducta principală.

Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Președinte de ședință, Secretar comună,
Strugaru Aurelia Ciornei Laura


