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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi,__________

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 14.06.2016, ora 14 în şedinţa ”de îndată” a Consiliului local Pîrteştii de
Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 8 consilieri din 11, un mandat
vacant și lipsesc Strugariu Ovidiu și Strugariu Toader, 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. 130 din 13.06.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 14.06.2016,
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 :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

31.06.2016;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul

Suceava, 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 31.06.2016;

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 modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava,
pentru anul 2016.

Primarul comunei prezintă materialele:

- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 3762/10.06.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 3761 din 10.06.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 3808 din
13.06.2016 și anexa la acest proiect de hotărâre precum și adresa /raport a Liceului tehnologic ”Nicanor
Moroșan” Pîrteștii de Jos nr. 3739/8.06.2016
-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.
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Discuții:
Domnul primar explică necesitatea adoptării în procedură ”de îndată” a acestui proiect de

hotărâre: în urma încasărilor la bugetul local dispunem de suma necesară completării ajutorului de
urgență acordat domnului Mireuță Spiridon. Amintesc domnilor / doamnelor consilieri că în noaptea de
12.03.2016 a avut loc un incendiu în urma căruia locuința susnumitului a fost distrusă.
Suma disponibilă, în acel moment a fost de 2.000 lei și s-a propus ca în luna iulie, la rectificarea

bugetului local să repatizați diferența de până la 10.000 lei. De asemenea este necesară plata unui ajutor
de înmormântare privind înmormântarea numitului Mireuță Vasile-beneficiar de ajutor social. Deoarece
dispunem, în acest moment, de sumele necesare putem susține aceste familii cu sumele stabilite: 8000
lei ptr Mireuță Spiridon și 500 lei ptr Mireuță Vasile.

De asemenea, Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos nu dispune de sumele
necesare plății drepturilor salariale și propune modificarea bugetului local astfel încât să se repartizeze
suma necesară la cheltuieli de personal precum și înregistrarea sumelor primite de la Consiliul Județean
Suceava pentru plata drepturilor elevilor cu nevoi speciale.

Nefiind alte discuţii se supune la vot- cu 8 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, pentru anul 2016.

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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