ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

afișat astăzi, 1.02.2016

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 28.01.2016, ora 12 în şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de Jos,
județul Suceava
Secretarul comunei, Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri, şedința 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. 5 din 21.01.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 28.01.2016, 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, taxe și impozite și achiziții publice
- Buliga Gheorghe-delegat sătesc

1.
2.

3.

4.

5.
6.

D-l primar prezintă spre aprobarea consiliului local următorul proiect de ordine de zi:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
5.01.2016;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016
Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și a
Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava pentru anul 2016
Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6638 din 16.03.2001.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie
aprilie 2016
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 bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și a Programului de investiții pentru anul 2016
Consilierii aprobă în unanimitate ordinea de zi precum și introducerea unui nou proiect de
hotărâre, conform propunerii domunilui primar.
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
5.01.2016;
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 acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016.
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Primarul comunei prezintă materialele:
 Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la 8424 din 10.11.2015 și
Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.8425 din 10.11.2015
- Viceprimarul, Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat
la nr.8426 din 10.11.2016.
- D-l Strugariu Mircea Andrei, în calitate de consilier local de această dată, prezintă Raportul Comisiei
de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Dezbateri:
-Sava Ilie Dănuț- nu vă supărați, unde efectueză norme beneficiarii că nu i-am văzut?
-viceprimarul prezintă lucrările care au fost efectuate cu beneficiarii de ajutor social
-Sava Ilie Dănuț- pe Rodină eu am dus gunoiul, eu am dat cu antiderapant nu altcineva
-viceprimarul- de ce nu ați sesizat acest aspect, eu am verificat lucrarea și am constatat că a fost dusă la
îndeplinire. Cum era să știu că a lucrat altcineva?
-Domnul primar menționează că normele se efectuează pe și pentru domeniul public nu privat
-Todosi Petru-având în vedere că domnul primar a propus la lucrări construirea trotuarului din centru și
până la intrarea în comună, propun ca o parte din lucrare să fie efectuată cu beneficiarii de ajutor social
iar acest lucru să fie menționat în anexa la proiectul de hotărâre.
-Domnul primar menționează că nu sunt lucrări care se pot efectua cu beneficiarii VMG, această lucrare
se va efectua cu o firmă care va asigura și garanția.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
beneficiarilor de ajutor social din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, conform Legii nr.
416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016, în forma prezentată.

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și a Structurii
organizatorice a aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava pentru
anul 2016
Primarul comunei prezintă materialele:
 Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la 101 din 7.01.2016 și Proiectul
de hotărâre înregistrat la nr.102 din 7.01.2016
- Secretarul comunei, Ciornei Laura, prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.103 din 7.01.2016.
- 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.
Dezbateri:
-Todosi Petru solicită explicații privind modificarea propusă și întreabă de ce nu s-au ocupat posturile
vacante
-Ciornei Laura oferă explicațiile solicitate și menționează că s-a suspendat procedura de desfășurare a
concursului datorită faptului că adresa de la ANFP a sosit după încheierea termenului de selecționare a
dosarelor depuse de candidați, ceea ce a determinat imposibilitatea încadrării în termene și proceduri.
Așteptăm încă răspunsul ANFP la solicitarea de reluare a procedurilor privind ocuparea posturilor
vacante.
-Mireuță Spiridon- veți scoate la concurs toate posturile vacante sau doar cele două?
-Domnul primar-vom vedea-în funcție de necesități
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și a Structurii organizatorice a aparatului
de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava pentru anul 2016

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6638 din 16.03.2001.
Primarul comunei prezintă materialele:
2

Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la 208 din 12.01.2016 și Proiectul
de hotărâre înregistrat la nr. 209 din 12.01.2016
- Secretarul comunei, Ciornei Laura, prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.210 din 12.01.2016.
- 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 Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Dezbateri:
Ciornei Laura ia cuvântul și propune amânarea aprobării până la finalizarea lucrărilor de
desființare a stației Vodafone. Menționez că Vodafone a solicitat, și obținut, certificatul de urbanism și
autorizația de desființare a stației însă, chiar acum, am primit confirmarea verbală că nu au demarat
lucrările. Având în vedere că stația funcționează propun constituirea unei comisii a Consiliului local care
să constate efectuarea și finalizarea lucrărilor de desființare a stației, aducerea terenului în stare inițială,
urmând ca ulterior, să se aprobe rezilierea contractului de concesiune.
Consilierii sunt de acord cu cele menționate, amână adoptarea proiectului de hotărâre și propun
componența comisiei: Strugariu Mircea Andrei, Todosi Petru, Mireuță Spiridon, iar în situația în care
vreunul dintre cei menționați nu se vor putea prezenta la solicitarea Vodafone, să fie înlocuiți de
Strugariu Nicanor și/sau Ungureanu Ioan.
Nefiind alte discuţii


Se trece la pct. 5 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie
2016
Primarul comunei prezintă materialele:
 Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la 281 din 15.01.2016 și Proiectul
de hotărâre înregistrat la nr. 282 din 15.01.2016
- Secretarul comunei, Ciornei Laura, prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.283 din 15.01.2016.
- 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.
Dezbateri:
Consilierii propun ca președinte pe doamna Strugaru Aurelia și pe domnul Mireuță Spiridon. D-l
Mireuță Spiridon cedează în favoarea doamnei Strugaru Aurelia.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2016 fiind desemnată
președinte de ședință doamna consilier Strugaru Aurelia.

Se trece la pct. 6 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de
Jos, jud.Suceava și a Programului de investiții pentru anul 2016
Primarul comunei prezintă materialele:
 Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre înregistrată la nr. 401 din 22.01.2016 și
Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.402 din 22.01.2016
- Doamna Gorcea Mihaiela, contabil-consilier superior, prezintă raportul compartimentului de
specialitate înregistrat la nr.403 din 22.01.2016.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
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- 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.

Dezbateri:
-Doamna Gorcea Mihaiela explică proveniența deficitului bugetar și menționează că banii se pot cheltuii
începând cu trimestrul I
-Todosi Petru –este prea mare suma pentru contractul cu NEON. De ce este necesară expertizarea
Căminului cultural Deleni.
-Domnul primar explică-în cadrul contractului cu NEON am obținut mai multe servicii decât anul trecut
- în ceea ce privește expertiza este necesară pentru a ști ce facem cu el-îl demolăm sau îl refacem.
Subliniez că este un bun al comunei iar noi putem fi trași la răspundere pentru proasta administrare, din
acest motiv nu putem să neglijăm această problemă. După ce obținem expertiza vom propune lucrările
necesare.
Mireuță Spiridon-domnule primar, ați menționat că și acoperișul primăriei este o prioritate și, deși ați
promis, nu se regăsește în Planul de investiții.
Primar- am ales în ordinea priorităților
Todosi Petru- trebuia făcut și acoperișul dar se putea amenaja și etajul pentru că parterul nu mai face
față necesităților
Primar- am propus continuarea lucrărilor privind întabularea terenurilor –lucrare foarte importantă
Todosi Petru- propun să achiziționăm un GPS și să se specializeze un angajat din primărie
Primar- pentru măsurători persoana trebuie autorizată
Mireuță Spiridon – sunt mulți bani repartizați pentru școală și ați propus și lucrări pentru școală
Primar- corpul B al Liceului Tehnologic a fost construit prin proiectul Băncii de Dezvoltare, acoperișul
a fost garantat 10 ani însă acum plouă în școală, înlocuirea lui este o lucrare necesară, se va schimba și
structura din lemn.
Mireuță Spiridon- anul trecut școala a primit 1 miliard cu care au făcut gardul. Dacă plouă în școală, de
ce nu au reparat acoperișul cu banii ăștia? Acoperișul de la primărie tot rămâne.
Gorcea Mihaiela- acoperișul primăriei se poate face ca reparație, nu este o lucrare de investiție
Consilierii solicită și alte explicații privind lucrările propuse
Domnul primar oferă explicațiile necesare rezultate și din Planul anexat la proiectul de hotărâre.
Strugariu Lenuța- se mai face extinderea rețelei de apă? Trecem printr-o perioadă secetoasă și oamenii
au nevoie de apă
Primar- am depus un proiect în acest sens- pentru canalizare și apă însă, conform masterplanului aprobat
prioritate au localitățile cu peste 2000 locuitori/sat, care vor beneficia pe program până în anul 2018 iar
noi intrăm deabea după 2018. Din buget nu puteam să ne angajăm la o astfel de investiție, lucrările sunt
costisitoare ținând cont că este vorba de 10 km extindere.
Consilierii propun diferite variante privind extinderea rețelei de apă însă majoritatea implică cheltuieli
din partea viitorilor beneficiari.
Gorcea Mihaiela- poate nu se vor cheltui toți banii prevăzuți pentru investiții și vom avea și pentru
extindere rețea.
Ciornei Laura- vă atrag atenția că pentru a include în Planul anual de investiții a acestei lucrări este
necesară aprobarea documentației tehnico-economice care, deocamdată nu există.
Todosi Petru –am avut documentația aprobată, de ce nu s-a făcut extinerea?
Buliga Gheorghe- sesizez și eu o problemă- în satul Vîrfu Dealului nu avem cablu TV. Poate ne ajutați
în această problemă.
La încheierea discuțiilor se concluzionează că ar trebui avut în vedere încă 2 probleme importante:
-extinderea rețelei de apă potabilă și
-reparații la acoperișul primăriei
Domnul primar menționează că acoperișul primăriei va fi reparat și vom căuta soluții pentru extindere
rețea apă.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și a
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Programului de investiții pentru anul 2016 însă domnul consilier Strugariu Nicanor menționează
că nu este de acord cu înlocuirea acoperișului la școală corp B deoarece este o școală nouă.

Se trece la pct. 7 al ordinii de zi şi anume:
Cereri, petiţii, sesizări
Se prezintă adresele și cererile adresate, spre analiză și aprobare, Consiliului Local :
 Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, prin adresa nr. 151/27.01.2016, solicită
Consiliului Local aprobarea sumei de 14834 lei reprezentând tranșa I ”despăgubiri civile” –cap.
59-”Alte cheltuieli”- alin.59.17- adică plata dobânzii legale aferente drepturilor bănești acordate
conform Sentinței civile nr. 1799/27.10.2014
Ținând cont de faptul că au fost repartizate sume din bugetul comunei pentru învățământ și
având în vedere că nu sunt alte sume disponibile pentru astfel de cheltuieli, se respinge solicitarea.


Cererea nr. 9435/17.12.2015 prin care domnul Chitic Dumitru solicită scutirea de la plata taxei
de salubrizare

Consilierii menționează că nu s-au acordat scutiri de la plata taxei de salubrizare. Drept urmare
nu se aprobă cererea susnumitului.


Cererile nr. 8/4.01.2015, 11/4.01.2016 și 313/18.01.2016 cu privire la scutirea de la plata
majorărilor de întărziere privind plata impozitelor și taxelor locale

Secretarul comunei menționează că, în conformitate cu Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, art. 185 ” (1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului,
organul fiscal local poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante
următoarele înlesniri la plată:
a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a
obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (5);
b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.”

iar în cazul scutirilor sau reducerilor de majorări :
”(6) Prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de
acordare a înlesnirilor la plată.
(7) În cazul contribuabilului persoană juridică, acordarea înlesnirilor
prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu respectarea regulilor în
domeniul ajutorului de stat.”

Pe cale de consecință, în scopul respectării prevederilor legale, precum și a principiului
egalității de șanse a cetățenilor în fața legii, propun Consiliului local să stabilească condițiile de acordare
a înlesnirilor la plată, urmând ca, ulterior, să se analizeze cererile și să se aprobe dacă solicitanții
întrunesc condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului local.
Consilierii propun domnului primar ca la următoarea ședință să prezinte un proiect de hotărâre
privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată.
Având în vedere că nu sunt alte cereri, petiții sau sesizări adresate consiliului local doamna
secretar Ciornei Laura aduce la cunoștința consilierilor următoarele:
 adresa Instituției Prefectului- Județul Suceava,nr. 739/30/6 din 14.01.2016 privind transparența
decizională în administrația publică
 propune agenda ședințelor publice pentru anul 2016 după cum urmează:
- IANUARIE -28

- FEBRUARIE -18
- MARTIE-29
- APRILIE-27
- MAI-24
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- IUNIE-22
- IULIE-26
- AUGUST-30
- SEPTEMBRIE-27
- OCTOMBRIE-28
- NOIEMBRIE -23
- DECEMBRIE-19




menționează că nu au fost situații în care să nu se permită accesul cetățenilor la ședințele
publice.
amintește obligația consilierilor de a prezenta raportul anual de activitate precum și depunerea
declarațiilor de avere și de interese în termenul legal
solicită propuneri privind agenda ședințelor publice cu scopul de a pregăti, din timp, materialele
necesare prezentării lor în ședințele consiliului local.

Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Președinte de ședință,
Strugariu Nicanor

Secretar comună,
Ciornei Laura
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