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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 27.11.2015

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 25.11.2015, 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. 166 din 9.11.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 25.11.2015, 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, taxe și impozite și achiziții publice
- Dranca Violeta Maria- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
- 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

29.10.2015;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul

Suceava pentru anul 2015
3. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociația Judeţeană pentru Apă şi Canalizare

Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local
Pîrteștii de Jos în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri,
retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv
și a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației având ca obiect imobilul-teren în suprafață de
1300 mp situat în extravilanul satului Pîrteștii de Jos, comuna Pîrteștii de Jos,jud.Suceava

5. 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 alegerea preşedintelui de şedinţă

Consilierii aprobă în unanimitate ordinea de zi precum și introducerea unui nou proiect de
hotărâre, conform propunerii domnului primar.

Consilierii propun pentru președinte de ședință pe dl. consilier Strugariu Nicanor. Propunerea este
votată în unanimitate.

Președintele de ședință, Strugariu Nicanor, 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 29.10.2015;

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, judeţul Suceava
pentru anul 2015

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.8300/9.11.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 8299 din 9.11.2015
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- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 8301 din
9.11.2015 și anexa la acest proiect de hotărâre.

-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.

Discuții:
-Strugariu Nicanor solicită detalii privind repartizarea sumelor în buget- ”alte cheltuieli de bunuri și
servicii”

-Gorcea Mihaiela – se pot efectua cheltuieli pentru reparații dispensar sau plăți facturi (ex.SNCFR),
taxe drumuri naționale sau alte cheltuieli pentru dezăpeziri, piatră pavaj drum, sare/nisip sau alte
susbstanțe contra poleiului, etc.
-Mireuță Spiridon- cum va fi folosită suma de 47000 lei?
Gorcea Mihaiela- pentru iluminat-factură, reparații rețea
-Primar-am verificat rețeaua de iluminat public, dacă mai sesizați și alte probleme sau locuri unde ar fi
necesar să se completeze cu lămpi, vă rog să ne comunicați. Veți avea în vedere, în special, intersecțiile,
trecerile de pietoni, curbe, drumuri de acces, școli, gară, etc. Avem 50 de lămpi de instalat și vom
asigura iluminatul public pe timp mai îndelungat. Se va regla și ora de funcționare
-Consilierii propun diverse intervale de funcționare-se propune ca pentru perioada sărbătorilor să
funcționeze, permanent, iluminatul public.
-Mireuță Spiridon- la ce reparații curente vă referiți la rectificare buget?
- Primar-reparații dispensar uman-din câte știți dispensarul ne aparține. Medicul de familie a solicitat
îmbunătățiri fără de care nu va fi autorizat. Vom face o sală de așteptare încălzită cu sobă pe lemne și
punct sanitar pentru pacienți.
-Mireuță Spiridon- și banii pentru ”Utilități și mediu”? Îi achitați sau îi lăsați în cont?
-Todosi Petru- la școală mai este nevoie de ceva?
-Gorcea Mihaiela- explică destinația sumelor pentru învățământ
-Strugariu Nicanor-despre ce hotărâri judecătorești este vorba?
-Gorcea Mihaiela-explicații

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
rectificarea bugetului local.

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociația Judeţeană pentru Apă şi Canalizare

Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Pîrteștii
de Jos în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri,
precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului AJAC Suceava,
ca urmare a primirii / retragerii unor membri

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 8303/9.11.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 8302 din 9.11.2015
- Viceprimarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 8304 din
9.11.2015 .

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

Discuții:
Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind

primirea de noi membri în Asociația Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava, retragerea unor membri din
AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Pîrteștii de Jos în Adunarea Generală a
AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea
Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii /
retragerii unor membri
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Se trece la pct. 4 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind acceptarea donației având ca obiect imobilul-teren în suprafață de 1300
mp situat în extravilanul satului Pîrteștii de Jos, comuna Pîrteștii de Jos,jud.Suceava

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 8376/9.11.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre
înregistrată la 8375 din 9.11.2015
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 8377 din 9.11.2015 .

-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:
-Strugariu Lenuța-de ce nu s-a făcut vănzare-cumpărare?
-Dranca Violeta Maria-explică procedura în conformitate cu prevederile legale
-Mireuță Spiridon- ce pretenții are vicele dacă a donat terenul?
-Secretar – este ofertă de donație, nu de schimb

Nefiind alte discuţii se supune la vot - cu 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă( Strugariu Lenuța- nu
consider că este cea mai bună formă de obținere a terenului, știu că donația poate fi atacată) este
adoptată Hotărârea privind acceptarea donației având ca obiect imobilul-teren în suprafață de 1300 mp
situat în extravilanul satului Pîrteștii de Jos, comuna Pîrteștii de Jos,jud.Suceava.

La solicitarea secretarului comunei, justificat de faptul că în adresa de înaintare a hotărârilor
consiliului local trebuie specificat că ” hotărârile consiliului local au fost adoptate fără încălcarea
regimului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite de Legea nr.161 din 16.04.2003 ” ,
10 consilieri din 11 au declarat că votul exercitat în cadrul ședinței consiliului local a fost exprimat cu
respectarea regimului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele definite de Legea nr.161 din
16.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare.

Cereri, petiţii, sesizări
Se comunică adresa reprezentantului Vodafone care solicită reziliere contract de concesiune și

desființare stație de telefonie mobilă.
Se comunică adresa Inspectoratului Școlar Județean Suceava cu privire la propunerea rețelei școlare

pentru anul 2016-2017, în vederea obținerii avizului. Potrivit situației statistice deținute de Liceul
Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, în anul școlar 2016-2017 numărul de elevi pentru ciclul
gimnazial nu corespunde cu minimul stabilit de lege. Drept urmare consilierii concluzionează că nu sunt
fonduri pentru menținerea învățământului gimnazial la Școala Deleni iar elevii vor fi nevoiți să urmeze
cursurile școlii gimnaziale din sat Pîrteștii de Jos.

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

Alte discuții
-d-na consilier Strugariu Lenuța atrage atenția că nu au fost informați corect cu privire la adoptarea
hotărârii privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2015, că a fost informată că nu vor crește
impozitele însă au fost majorate cu 20 %
-Gorcea Mihaiela explică că nu a fost nici o majorare și că raportul a fost interpretat greșit- detaliază
hotărârile de stabilire a taxelor și impozitelor pe ultimii 3 ani.
-Domnii consilieri solicită detalii cu privire la beneficiarii de ajutor social precum și cu privire la
persoanele propuse a beneficia de programul POAD.
-Ciornei Laura prezintă listele solicitate și solicită consilierilor să-și exprime acordul /părerea pentru
propuneri. De asemenea explică procedurile de acordare și verificare a veniturilor realizate de familiile
propuse sau beneficiare de prestații sociale.
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Menționează că în urma controalelor efectuate de către AJPIS Suceava și Camera de conturi au fost
depistate persoane care realizau venituri impozabile deși dețineau, de la ANAF, adeverințe care
confirmă că nu realizează venituri impozabile. Din acest motiv orice sesizare sau obiecție privind
persoanele beneficiare sau propuse a beneficia de ajutoare/prestații sociale este în măsură să
preîntâmpine astfel de situații (creare debite)

Consilierii Consiliului local nu au decis nimic în această priviță.

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 Nicanor Ciornei Laura


