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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afisat astăzi,

22.11.2016
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS PV 7745/22.11.2016

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 21.11.2016, ora 14 în şedinţa ”de îndată” a Consiliului local Pîrteştii de

Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri din 11,
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. 250 din 18.11.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
21.11.2016, 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 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 ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din
data 27.10.2016;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteşti de Jos,
Judeţul Suceava şi modificarea Programului de investiţii pentru anul 2016.

Iniţiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de
Jos, jud.Suceava.

Preşedintele de şedinţă, Strugariu Lenuţa, anunţă 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 27.10.2016;

Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul
local în 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 Pîrteşti de Jos, Judeţul

Suceava şi modificarea Programului de investiţii pentru anul 2016.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 7649/18.11.2016 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 7648 din 18.11.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7650 din
18.11.2016 şi 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 nefavorabil 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.
- D-l consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul

Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii:
-Dl consilier StrugariuToader întreabă de ce s-a propus suma de 10.000 lei dar în listă sunt
25.000 lei
-Gorcea Mihaiela-s-a suplimentat suma existentă de 15.000 lei cu 10.000 lei, rezultă 25.000 lei
-Strugariu Toader-bani ptr punte și buldoexcavator mai sunt?
-Gorcea Mihaiela-banii sunt, procedurile sunt în derulare
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-Primarul- pentru utilaj procedurile sunt în derulare iar ptr Punte Mușuleac avem deja firma
câștigătoare a licitației organizate pe SEAP- Test Prima. Suntem în perioada de depunere
contestații, după această perioadă semnăm contractul.
-Gorcea Mihaiela-suntem la final de an, investițiile care nu se finalizează în 2016 vor apărea
în Programul de investiții pentru anul/anii următori ca ”investiție în continuare”
Primar- Am transmis documentații la Minister pentru reabilitări școli ce nu dețin autorizație de
fincționare....se acorda o sumă pe mp. Deocamdată am primit răspuns că s-a aprobat
includerea în program a investiției ”Reabilitarea și modernizarea școlii primare din comuna
Pîrteștii de Jos-zona Rodina” și pregătim documentația necesară în regim de urgență. Dacă
pierdem aceste proiecte nu avem alte surse/resurse ptr obținerea avizelor de funcționare ptr
școli.
-Strugariu Toader-nr.de copii de la școala Rodină justifică investiția?
-Primarul- conform estimărilor pe următorii 5 ani, da.
-consilier Strugariu C-tin Marcel solicită 4-5 maşini de piatră pe drumul din zona Rodină
-Primarul- vom face tot posibilul pentru a aduce la îndeplinire acest necesar de
pietriş.Totodată vom face tot posibilul finalizării extinderii rețelei de canalizare/ apă potabilă
până la asfaltarea drumului. Lucrăm acum și la acest proiect.
-consilier Strugariu Aurelia și Parasca Vasile- vin mașini mari care încarcă pietriș din prund
-Primarul- de ce nu m-ați anunțat? Nu știu cine a fost și nu am autorizat așa ceva. Vă rog să
mă anunțați dacă mai vedeți pe cineva luând pietriș.

Nefiind alte discuţii se supune la vot- cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteşti de Jos, Judeţul Suceava şi modificarea
Programului de investiţii pentru anul 2016.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Strugariu Lenuţa Ciornei Laura


	ROMÂNIA
	PROCES -  VERBAL
	Încheiat astăzi   21.11.2016, ora 14  în şedinţa ”
	      Şedinţa de îndată a Consiliului local Pîrteş

