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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 2.06.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS P-V afișare 3644/2.06.2016
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 31.05.2016, 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 ordinară a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin Dispoziţia
nr. 96 din 23.05.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 31.05.2016, 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 ORDINARE a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
29.04.2016;

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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 2 din 6.02.2015 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul
comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava.

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea exercitării activității de audit public intern în sistem de
cooperare în cadrul unei structuri asociative.

5. Cereri, petiţii, sesizări.
Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,

jud.Suceava.
Președintele de ședință, Strugariu Lenuța, anunță că se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 29.04.2016;
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 din 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.3763 din
10.06.2016.
-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 Mircea Andrei prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul

Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Gorcea Mihaiela- explicații privind modificările intervenite în bugetul local-modificări în bugetul școlii
și modificări în bugetul primăriei
Todosi Petru- dacă modificarea depunde de noi propun să repartizăm suma necesară completării
ajutorului de urgență ptr Mireuță Spiridon
Dl primar- am propus doar suplimentarea sumelor necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență
datorită avertizărilor meteo/hidrologice de cod galben și portocaliu
Strugariu Lenuța –să-i dăm de aici și lui Mireuță Spiridon
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Gorcea Mihaiela- nu ne ajung banii nici pentru situații de urgență. De îndată ce va fi posibil vom
completa și ajutorul de urgență. Poate mai încasăm bani.
Strugariu Nicanor-se discută că acești bani vor fi utilizați altfel decât destinația oficială.
Gorcea Mihaiela- sumele se justifică cu acte contabile, facturi, nu pot fi utilizați în alte scopuri
Strugariu Constantin Marcel- ați dus piatră și o achitați după ce aprobăm banii
Todosi Petru-dacă drumul de pe Rodină se va betona de ce ați mai dus piatră?
Dl primar- din cauza ploilor deoarece s-au format șanțuri pe mijlocul drumului. Au fost duse 5 mașini cu
piatră în toată comuna
Strugariu Lenuța-de unde știm că banii se folosesc doar pentru situații de urgență?
Gorcea Mihaiela- banii se justifică cu acte

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.

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 2
din 6.02.2015 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Pîrteștii
de Jos, județul Suceava
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 3324 din 23.05.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 3323 din 23.05.2016
- Strugariu Mircea-Andrei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3325 din
23.05.2016.
-D-na 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 modificarea și
completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 6.02.2015 privind aprobarea Planului
de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind asigurarea exercitării activității de audit public intern în sistem de

cooperare în cadrul unei structuri asociative
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 2353 din 15.04.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 2352 din 15.04.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.2354 din
15.04.2016.
-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:
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind asigurarea

exercitării activității de audit public intern în sistem de cooperare în cadrul unei structuri asociative

Se trece la pct. 5 al ordinii de zi şi anume:
Cereri, petiţii, sesizări
Nu sunt cereri, petiții sau sesizări adresate consiliului local.

Discuții:

Strugariu Ovidiu- solicită date privind refacerea monumentului din fața primăriei precum și a
terenului de sport
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Viceprimarul- la terenul de sport se va reface împrejmuirea cu plasă de sârmă și stâlpi de fier
Sava Ilie Dănuț- sesisează că stâlpii de fier de la terenul de fotbal se găsesc pe marginea apei și nu în
locul în care au fost depozitați de domnul viceprimar
Todosi Petru- de ce nu s-au finalizat lucrările
Dl primar- am lucrat la proceduri și avizări, urmează să înceapă și lucrările după finalizarea
documentațiilor. Numai pentru dispensarul uman am umblat după avizări 6 luni.
Strugariu Lenuța- și la stadion sunt necesare aceste documente?
Gorcea Mihaiela-nu, la stadion lucrăm pe ”reparații”

Todosi Petru -ținând cont că se apropie finalul acestui mandat mulțumește tuturor pentru colaborare
Strugariu Ovidiu-având în vedere că nu mai candidează pentru următorul mandat mulțumește tuturor
pentru colaborare
Dl primar-mulțumesc tuturor pentru buna colaborare, consider și fructoasă și vă rog să nu plecăm
urechea la zvonuri. Cred că în mare parte ne vom întâlni și în mandatul următor de acea vă rog ca tot
timpul să apărați instituția pe care o reprezentați. Poate și eu am greșit uneori și nu am fost suficient de
transparent în funcția publică însă nu din rea intenție ci datorită multitudinii de sarcini și griji.
Strugariu Lenuța- reproșează că licitațiile au fost făcute pe ascuns.
Dl primar- nici vorbă de așa ceva, s-a respectat procedura legală și au fost efectuate toate anunțurile
menționate în lege. Drept urmare la licitație au participat câte trei persoane la fiecare parcelă.
Strugariu Lenuța- nu am știut că s-au scos posturile la concurs
Ciornei Laura- vă asigur că au fost respectate toate procedurile legale, concursurile au fost anunțate prin
Monitorul Oficial, ziar local, publicație de largă circulație, avizier primărie, pagina oficială de internet a
comunei Pîrteștii de Jos precum și pe portalul posturi.gov.ro unde se găsesc toate posturile din țară
pentru care se organizează concursuri. Drept umare persoanele interesate au participat la concurs.
Vă comunic deja că se intenționează scoaterea la licitație a 5 ha teren păsune întrucât persoana care a

licitat și și-a adjudecat terenul a renunțat la semnarea contractului.
Todosi Petru- sesizează că nu s-a luat în considerare solicitarea dumnealui de a reface zona ”la Hâga”
Dl primar-din lipsă de timp, și eu sunt interesat doar am acolo o suprafață mare de teren. Se va realiza
probabil după alegeri.

Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință, Secretar comună,
Strugariu Lenuța Ciornei Laura
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