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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat astăzi,

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 2.03.2017
CONSILIUL LOCAL Proces-verbal

Nr. 1457/2.03.2017

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 28.02.2017, 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. 30 din 17.02.2017, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 28.02.2017, 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 ”de îndată” a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
de 10.02.2017;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2016;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii numitului Miriuţă Alexandru-Valentin şi atribuirea,
în folosinţă gratuită, a suprafeţei de 539 mp teren cu nr. cadastral 31573, pentru construirea unei
locuinţe, pe durata existenţei construcţiei.
4.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie şi mai
2017.
5.Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2016 a comisiilor de specialitate ale
Consiliului local Pîrteştii de Jos, jud. Suceava;
6.Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2016 a consilierilor locali şi a
viceprimarului comunei Pîrteştii de Jos, jud. Suceava;
7.Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale pentru anul 2016 –prezintă D-l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii
de Jos, jud. Suceava;
8.Cereri, petiţii, sesizări, informări.

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 11 voturi.

Preşedintele de şedinţă, Lazarovici Elena, 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 10.02.2016;

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 aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2016;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.996/10.02.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 995 din 10.02.2017.

- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.997 din
10.02.2017.
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- D-l consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii:
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2016;

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii numitului Miriuţă Alexandru-Valentin şi
atribuirea, în folosinţă gratuită, a suprafeţei de 539 mp teren cu nr. cadastral 31573, pentru construirea
unei locuinţe, pe durata existenţei construcţiei ;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.1033/14.02.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 1032 /14.02.2017.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
- D-ul consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii:

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre
privind aprobarea cererii numitului Miriuţă Alexandru-Valentin şi atribuirea, în folosinţă gratuită, a
suprafeţei de 539 mp teren cu nr. cadastral 31573, pentru construirea unei locuinţe, pe durata existenţei
construcţiei .
Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie şi mai
2017.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.1099/15.02.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 1098/15.02.2017
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.1100/15.02.2017.
- 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 Lazarovici Elena propune preşedinte de şedinţă pentru lunile martie,aprilie şi mai pe

Popovici Dumitru.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie şi mai 2017.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:
Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2016 a comisiilor de specialitate ale

Consiliului local Pîrteştii de Jos, jud. Suceava;
Fiecare preşedinte de comisie îşi prezintă raportul de activitate pentru anul 2016:
D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă raportul de activitate pentru anul 2016 al comisei pentru

programe de dezvoltare economico- socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local al
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

D-l consilier Strugariu Toader prezintă raportul de activitate pentru anul 2016 al comisei pentru
învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale,culte, protecţie copii
din cadrul Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.
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D-l consilier Popovici Dumitru prezintă raportul de activitate pentru anul 2016 al comisei
administraţie publică locală,juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:
Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2016 a consilierilor locali şi a viceprimarului
comunei Pîrteştii de Jos, jud. Suceava;

Fiecare consilier local, inclusiv viceprimarul comunei, îşi prezintă raportul de activitate pentru
anul 2016.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:
Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale pentru anul 2016 –prezintă D-l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, jud.
Suceava;
5.Cereri, petiţii, sesizări, informări.
-D-na Ciornei Laura prezintă în şedinţă, contestaţia formulată de către 40 de cadre didactice de la Liceul
Tehnologic” Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, jud.Suceava cu privire la modul de calcul al salariilor
-Preşedintele de şedinţă notează rezoluția - s-a luat la cunoştiinţă în şedinţa Consiliului local Pîrteştii de Jos
din data de 28.02.2017 iar contestaţia se adresează și se soluționează către/de către emitentul deciziilor de
stabilire a salariilor.

DISCUŢII
Parasca Vasile- D-l Sorin Vasile a întrebat dacă poate să împrejmuiască spațiul destinat colectării
gunoiului din locul ”pe coastă la Ciobanu” prin cheltuială proprie, pentru a elimina riscul căderii
gunoaielor în albia pârâului.
Viceprimar- Se poate pune şi o poartă cu zăvor ca să fie acces la buncăr.
Strugariu Toader-o precizare aş avea şi eu-solicit un pic de curăţenie la drumul principal, în ’’şanţul
de la Volin’’. Dacă se poate să se repartizeze nişte oameni de la ajutorul social care au ore de făcut.
Viceprimar- Da. Sigur. Vom lua măsuri atât aici la şanţul de la Volin cât şi în alte locuri unde am mai
observat eu că trebuie făcut curăţenie.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară inchise lucrările şedinţei

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Lazarovici Elena Ciornei Laura
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