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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 31.03.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 29.03.2016, ora 14 în şedinţa ”ORDINARĂ” a Consiliului local Pîrteştii de

Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 10 consilieri, şedința 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. 31 din 21.03.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 29.03.2016,
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
D-l primar prezintă spre aprobarea consiliului local următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
14.03.2016;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava, pentru anul 2016

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a
anulării cotei din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor
de plată restante datorate bugetelor locale

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6638 din 16.03.2001.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 954 din

15.03.2005.
6. Cereri, petiţii, sesizări.
7.

Initiatorul 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 14.03.2016;

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.1427./7.03.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 1426 din 7.03.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1428 din 7.03.2016.
-D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:

-D-na consilier Strugariu Lenuța solicită numărul de beneficiari
-Gorcea Mihaiela-situația o deține școala

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, pentru anul 2016

Se trece la pct. 3 al ordinii de zi şi anume:
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Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a
anulării cotei din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de
plată restante datorate bugetelor locale
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 921./17.02.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 920 din 17.02.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.922 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 Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:

-D-l consilier Todosi Petru solicită un număr aproximativ de beneficiari
-Ciornei Laura- au fost depuse aproximativ 4-5 solicitări

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
acordarea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a anulării cotei din majorările de
întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetelor
locale

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6638 din 16.03.2001.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.1547./14.03.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 1546 din 14.03.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1548 din 14.03.2016.
- D-l consilier Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
xxxxxxxx

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
rezilierea contractului de concesiune nr. 6638 din 16.03.2001.

Se trece la pct. 5 al ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 954 din 15.03.2005.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.1582/15.03.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 1581 din 15.03.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1583 din 15.03.2016.
- 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.

Discuții:

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
prelungirii contractului de concesiune nr. 954 din 15.03.2005

Cereri, petiţii, sesizări
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 Cererea nr. 1534/14.03.2015- semnatar Tabarcea Ioan- solicită ca suprafața de teren pășune
închiriată să îi fie acordată în concesiune pe 50 ani- Răspuns la cerere: se respinge cererea
motivat de faptul că nu există bază legală- suprafața de teren face parte din amenajamentul
pastoral și se închiriază pentru o perioadă de 7 ani

 Cererea nr. 1660/18.03.2016- semnatar Mireuță Spiridon- solicită ajutor de urgență. Răspuns
la cerere- se propune suma de 10.000 lei. Întrucât până la rectificarea bugetului local suma
disponibilă este de 2000 lei se va acorda de urgență această sumă și se va completa după
rectificativ.

 Cerere nr. 1898/29.03.2016- semnatar Consiliul parohial al Parohiei Vîrfu Dealului- solicită
cedarea dreptului de proprietate pentru suprafața de 5 ari curte casă parohială. Răspuns
cerere- se aprobă solicitarea urmând ca d-l primar să propună un proiect de hotărâre.

 Domnul primar aduce la cunoștința consilierilor proiectul de dispoziție pentru ședința
ordinară din data de 28.04.2016

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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