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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat astăzi,18.08.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 16.08.2016, ora 14.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pîrteştii de

Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri, şedinţa 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. 167 din 05.08.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 16.08.2016, ora 14,00 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 şi impozite şi achiziţii publice
D-l primar prezintă spre aprobarea consiliului local următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinarei a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
28.07.2016.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi
a Programului de investiţii pentru anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale (PAAR)
pentru comuna Pîrteştii de Jos, actualizat;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetăţenilor, a
instituţiilor publice şi agenţilor economici la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în
interiorul localităţii Pîrteştii de Jos;
5. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Pîrteştii de Jos la Asociaţia Comunelor din România;
6. Cereri, petiţii, sesizări.

Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava.
D-l primar Toma Ioan Pavel solicită excluderea proiectului PAAR întrucât nu există cerere aprobare din
partea persoanei desemnată ISU pentru şef serviciu SVSU Pîrteştii de Jos.
Se supune la vot ordinea de zi – se aprobă cu 11 voturi.

Preşedintele de şedinţă, Strugaru Aurelia, anunţă că se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinarei a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 28.07.2016;

Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul local cu
unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă 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 şi a
Programului de investiţii pentru anul 2016;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.5048/2.08.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 5047/2.08.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.5049/2.08.2016.
- 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 Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local prin
care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii:
Strugariu Toader întreabă dacă executantul oferă garanţie.
D-l primar Toma Ioan Pavel afirmă că se va solicita garanţie prin contract. De asemenea vânzătorul
oferă garanţie pentru tablă.
Strugariu Toader- de ce a crescut valoarea lucrării?
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Primar- deoarece la evaluarea lucrării nu s-a ştiut că sub acoperişul vechi nu este astereală,iar acum
trebuie să fie montată fiind absolut necesară.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi a Programului de investiţii
pentru anul 2016;

- Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor
publice şi agenţilor economici la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul
localităţii Pîrteştii de Jos;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4359/5.07.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4358 /5.07.2016
- Viceprimarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4360/
5.07.2016.
- 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 Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii
Sava Ilie aduce la cunoştiinţă necesitatea tăierii răchitelor vis a vis de d-l Straton Radu întrucât
vizibilitatea în curbă este redusă.
Strugariu Constantin Marcel aduce la cunoştiinţa necesitatea curăţirii arbuştilor, întrucât nu este
vizibilitate la trecerea la nivel cu calea ferată dintre drumul comunal şi drumul principal de langa Salina
comunei Pîrteştii de Jos.
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţilor
economici la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţii Pîrteştii de
Jos;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Pîrteştii de Jos la Asociaţia Comunelor din România;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3685/6.06.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 3684 /6.06.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3686/ 6.06.2016.
- D-l consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
aderarea comunei Pîrteştii de Jos la Asociaţia Comunelor din România;
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Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume
Cereri, petiţii, sesizări.

- D-l Primar solicită aprobarea cererii de concediu începând cu 22.08.2016- 15 zile lucrătoare.
- Parasca Vasile sesizeză ca unii fermieri introduc oi străine pe păşune.
- Primar- fiecare fermier răspunde de respectarea contractului de reziliere pentru păşunile

proprietatea comunei. Se vor efectua verificări.
Cu privire la proprietatea privată nu putem impune reguli dacă proprietarul acceptă păşunatul.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară inchise lucrările şedinţei

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Strugaru Aurelia Ciornei Laura
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