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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 2.03.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 29.02.2016, ora 14 în şedinţa ”ordinară ” a Consiliului local Pîrteştii de

Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei, Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 9 consilieri, şedința este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în bune condiţii. (absent Strugariu Ovidiu și întârziat Mireuță
Spiridon)

Şedinţa de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia nr. 13 din 17.03.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 29.02.2016,
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, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

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

28.01.2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru

obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 21Cacica- Pîrteştii de Jos,între km
5+600-7-100, în comuna Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2015
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2016
5. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul

Suceava, pentru anul 2016
6. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali, primar, viceprimar
7. Raport de activitate asistenți personali semestrul II 2015
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 întocmirii tuturor documentaţiilor de proiectare (deviz
general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de execuție, verificare și asistență tehnică) pentru
obiectivul de investiţie : ”Amenajare/pavare căi pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primăriei comunei
Pîrteştii de Jos până la limită UAT cu Cacica, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”

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

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 28.01.2016;

Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul local cu 9
voturi.

Având în vedere că s-a prezentat la ședință și domnul consilier Mireuță Spiridon numărul
consilierilor prezenți este de 10.
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 Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru

obiectivul de investiție „Modernizare drum comunal DC 21Cacica- Pîrteştii de Jos,între km 5+600-7-
100, în comuna Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava”
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.412./22.01.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 411 din 22.01.2016
-Dranca Violeta Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.413 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.
Discuții:

- Strugariu Nicanor solicită detalii despre proiect
- Dranca Voioleta Maria- proiectul aprobat de consilieri în 2014 nu s-a modificat, aici este vorba

despre modificarea TVA-ului
- Dl primar reamintește detaliile tehnice

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „Modernizare drum
comunal DC 21Cacica- Pîrteştii de Jos,între km 5+600-7-100, în comuna Pîrteștii de Jos, judeţul
Suceava”

 Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2015

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 415/22.01.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 414 din 22.01.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 416 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.
- 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- subliniază că în anul 2015 s-au realizat încasări peste 100%
-Dl primar-este meritul compartimentului de specialitate

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mireuță Spiridon)
este adoptată Hotărârea privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2015

 Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2016
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 802/11.02.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 801 din 11.02.2016
- Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.803 din
11.02.2016.
- D-l consilier Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind

aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării
situațiilor de urgență pentru anul 2016
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 Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul

Suceava, pentru anul 2016
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 961/17.02.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 960 din 17.02.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.962 din 17.02.2016.
-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.
Discuții:

- Consilierii solicită lămuriri cu privire la tichetele pentru grădiniță
- Ciornei Laura menționează prevederile legii referitor la acordarea acestor tichete

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 8 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Mireuță Spirion
și Strugariu Lenuța) este adoptată Hotărârea privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii
de Jos, judeţul Suceava, pentru anul 2016

 Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii tuturor documentaţiilor de proiectare

(deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de execuție, verificare și asistență tehnică) pentru
obiectivul de investiţie : ”Amenajare/pavare căi pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primăriei comunei
Pîrteştii de Jos până la limită UAT cu Cacica, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 990/18.02.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 989 din 18.02.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 1023 din
22.02.2016
-D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:

-Strugariu Teodor- dacă punem trotuare cum mai facem canalizarea
-Dl primar- nu se poate face canalizare pe acea parte
-Strugariu Nicanor- bani sunt?
-Primar-lucrarea va fi executată și achitată în două secțiuni
1. amenajre cale pietonală, 2. zona de protecție a drumului –prioritar scurgere apă- cu avizul drumului
județean
-Todosi Petru- se va turna beton? Cum mai umblăm la instalația de apă?
- Mireuță Spiridon- puneți dale, se pot scoate
-Strugariu Teodor- luați în considerare și scurgere apă la dl Gorcea

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
aprobarea întocmirii tuturor documentaţiilor de proiectare (deviz general, proiect tehnic, caiet de
sarcini,detalii de execuție, verificare și asistență tehnică) pentru obiectivul de
investiţie : ”Amenajare/pavare căi pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primăriei comunei Pîrteştii de Jos
până la limită UAT cu Cacica, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”

Se trece la pct. 6 al ordinii de zi şi anume
Rapoartele de activitate ale consilierilor locali, primar, viceprimar
Toți consilierii prezintă rapoartele ce se vor regăsi afișate pe pagina de internet a comunei
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Se trece la pct. 7 al ordinii de zi şi anume
Raport de activitate asistenți personali semestrul II 2015
-Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate cu privire la activitatea asistenților
personali în semestrul II 2015

Se trece la pct. 8 al ordinii de zi şi anume:
Cereri, petiţii, sesizări
Strugariu Nicanor adresează domnului primar o sesizare cu privire la faptul că după asfaltarea

drumului din fața casei sale, apa colectată în urma ploilor se scurge în curtea sa, că a mai sesizat această
problemă și nu a fost luat în seamă. Drept urmare solicită răspuns scris la această solicitare înregistrată
cu nr. 1203/29.02.2016. De asemenea menționează că se va adresa instanței de judecată și că va solicita
și daune morale.

Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor următoarele
-adresa ISU nr. 4173/20/1/25.02.2016 privind verificări salubrizare apă-anunț control
- anunț concursuri primărie
-Mireuță Spiridon- de ce trebuie să scoateți posturile la concurs acum?
-Todosi Petru- de ce trebuie să mai angajăm, lucrările sunt aceleași. D l. consilier propune să se scoată
la concurs postul de consilier juridic.
-Ciornei Laura-explicații- posturile sunt grupate pe contractuali și funcții publice

Având în vedere vacantarea postului contractual de inspector de specialitate II a fost mai simplu ca în
cadrul aceleiași proceduri să se organizeze concurs pentru toate posturile contractuale vacante- adică
inspector de specialitate II și muncitor mecalificat

În ceea ce privește funcțiile publice de consilier debutant pentru ocuparea cărora s-a stabilit data
concursului pe 11.04.2016, se continuă procedura începută în anul 2015, procedură suspendată din
motive independente de voința noastră. Am primit avizul de la ANFP pentru reluarea procedurii.
-Dl primar- se vor scoate la concurs și celelalte posturi, în ordinea priorităților.
- Ciornei Laura- ținând cont de volumul de muncă și de faptul că suntem puțini angajați, din punct de
vedere procedural, sunt greu de gestionat mai multe concursuri în aceeași perioadă.

-Strugariu Lenuța anunța că are mai multe întrebări pentru primar și viceprimar
- când distribuiți tomberoanele

Dl viceprimar-câte vă trebuie
Strugariu Lenuța- pot distribui 50
Dl viceprimar-ok- 50 vă aduc
- am solicitat o listă cu locurile în care duceți piatră, nu s-a făcut. Au rămas fără Ulița la Pavalina,

la Sava Ilie (Fafica), Curba la Varvata (viceprimar-acolo s-a rezolvat)
- sesizare Dragoș Lăzăreanu privind iluminatul public (primar- s-a anunțat furtul cablului electric,

lucrare în curs de reparații)
- gara Pîrteștii de Jos- sunt necesare lucrări de salubrizare, curățenie vegetație, este foarte multă

mizerie.
Dl viceprimar- și anul trecut am curățat, ne ocupăm de curățenie. Dacă circulați cu trenul nu ați
observat că s-a curățat totuși? Problema este că nu se păstrează iar CFR-ul nu se ocupă de porțiunea
lor. Noi nu putem interveni pe zona de siguranță.
Strugariu Lenuța-mai am o întrebare- câți bani s-au cheltuit cu dezăpezirea?
Gorcea Mihaiela- 3000 lei- au rămas 10000 lei de la contract și 2000 lei de la combustibil. Banii se
pot folosi și pentru alte lucrări (ex. pietruire)

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
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