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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat astăzi,22.09.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 22.09.2016, ora 14.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pîrteştii de

Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 9 consilieri din totalul de 11,
absenţi fiind Strugariu Toader şi Strugariu Mircea Andrei, 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. 194 din 14.09.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 22.09.2016, 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
16.08.2016.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie, octombrie şi
noiembrie 2016;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava
pentru anul 2016;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii numitului Marin Petru-David şi atribuirea, în folosinţă
gratuită, a suprafeţei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinţe pe durata existenţei construcţiei.
5. Cereri, petiţii, sesizări.

Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
jud.Suceava supune la vot ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi – se aprobă cu 9 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 16.08.2016;

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 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie, octombrie şi
noiembrie 2016;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 5215/8.08.2016şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 5214/8.08.2016.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.5216/8.08.2016.
- D-l consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
- D-na consilier Strugaru Aurelia propune preşedinte de şedinţă pentru lunile

septembrie,octombrie,noiembrie pe Strugariu Lenuţa.

Discuţii:
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă.
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- Preşedintele de şedinţă Strugariu Lenuţa anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi
anume:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava
pentru anul 2016;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.5803/2.09.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 5802 /2.09.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.5804/ 2.09.2016.
- 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 Ungureanu Ioan prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

La cererea consilierilor, d-na Gorcea Mihaiela menţionează că sumele prevăzute din încasări sunt
repartizate pentru ,,bunuri şi servicii’’ de unde se achită contravaloarea materialului lemnos pentru foc şi
alte facturi.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava pentru anul 2016;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii numitului Marin Petru-David şi atribuirea, în folosinţă
gratuită, a suprafeţei de 500 mp teren pentru construirea unei locuinţe.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6071/12.09.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6070 /12.09.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6072/ 12.09.2016.
- 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 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 9 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cererii numitului Marin Petru-David şi atribuirea, în folosinţă gratuită, a suprafeţei de 500 mp
teren pentru construirea unei locuinţe pe durata existenţei construcţiei.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume
Cereri, petiţii, sesizări.

La şedinţă se prezintă d-l Cazacincu Vasile şi d-na Sahlean Floricica care sesizează consiliul
local cu privire la lipsa apei potabile din zona în care locuiesc şi au depus la registratura primăriei o
solicitare de extindere reţea apă potabilă în numele a 16 cetăţeni.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară inchise lucrările şedinţei

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Strugariu Lenuţa Ciornei Laura
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