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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat astăzi,

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 2.02.2017
CONSILIUL LOCAL P-V 763/2.02.2017

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 31.01.2017, 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. 2 din 19.01.2017, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 31.01.2017, 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.

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 de

20.12.2016;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Primăriei

comunei Pîrteştii de Jos, pentru anul 2017;
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea art 3 al Hotărârii Consiliului local nr. 39/16.08.2016

privind aderarea comunei Pîrteştii de Jos la Asociaţia Comunelor din România.
Cereri, petiţii, sesizări, informări.

Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava.
D-l primar propune includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Pîrteştii de Jos, pentru anul şcolar 2017-2018, întrucât Inspectoratul
Școlar a înaintat avizul favorabil la data de 25.01.2017 și solicită actul normativ.

Se supune la vot ordinea de zi,cu includerea solicitată – 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 ordinară a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
20.12.2016;

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 Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Primăriei
comunei Pîrteştii de Jos, pentru anul 2017;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.8377/16.12.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 8376 din 16.12.2016.

- 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:
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Primăriei comunei Pîrteştii de Jos, pentru
anul 2017;
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- Preşedintele de şedinţă Lazarovici Elena anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului local nr. 39/16.08.2016
privind aderarea comunei Pîrteştii de Jos la Asociaţia Comunelor din România;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.107/6.01.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 106 /6.01.2017.
- 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.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
rectificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului local nr. 39/16.08.2016 privind aderarea comunei Pîrteştii de
Jos la Asociaţia Comunelor din România.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume

Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Pîrteştii
de Jos, pentru anul şcolar 2017-2018.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.520/25.01.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 519/25.01.2017
- D-ul consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind stabilirea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Pîrteştii de Jos, pentru anul şcolar 2017-2018.

5.Cereri, petiţii, sesizări, informări.

La finalul ședinței secretarul comunei prezintă consilierilor locali următoarele:
-adresa Intituției Prefectului-Județul Suceava nr. 16099/10/4 din 28.12.2016 cu privire la activitatea de
verificare a Hotărârilor nr. 30-36 adoptate în ședința ordinară din data de 28.07.2016 a Consiliului local
Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;
-adresa Intituției Prefectului-Județul Suceava nr. 16415/10/4 din 29.12.2016 cu privire la activitatea de
verificare a Hotărârilor nr. 37-39 adoptate în ședința ordinară din data de 16.08.2016 a Consiliului local
Pîrteștii de Jos, jud.Suceava
-obligativitatea aleșilor locali de a depune, în termenul stabilit de lege, declarațiile de avere și de interese,
precum și obligația de a cunoaște și de sesiza orice situație de incompatibilitate. În acest sens se poate
studia Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese-care va fost înmânat personal-ghid
disponibil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate.
-obligativitatea aleșilor locali de a prezenta, în ședința următoare a consiliului local, raportul privind
activitatea efectuată, în calitate de consilier local, primar sau viceprimar, în cursul anului 2016.

Consilierul local Sava Ilie Dănuț își exprimă dorința de a schimba/instala, la intrare și la ieșire
din comună a indicatoarelor de delimitare a UAT Pîrteștii de Jos.

Domnul primar menționează că acest aspect este cunoscut și se ia în considerare schimbarea
acestora.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară inchise lucrările şedinţei

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Lazarovici Elena Ciornei Laura
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