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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

02.10.2017
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr. 6345/02.10.2017

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.2017, ora 14.30 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 213 din 20.09.2017, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
28.09.2017 ora 14,30 în sala de şedinţe a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

D-l Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de Jos nu va fi prezent având o altă
ședință la Suceava.

La şedinţă mai participă :
- Gorcea Mihaiela- consilier superior Compartiment financiar-contabil, taxe şi impozite şi

achiziţii publice
Dl viceprimar 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 29.08.2017;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava şi modificarea Programului de investiţii pentru anul 2017;

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Pîrteştii de Jos, jud. Suceava.

4. 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.

Secretarul comunei solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potenţial
conflict de interese/ incompatibilitate cu privire la vreun proiect înscris pe ordinea de zi.
Consilierii locali au luat la cunoştinţă.

Preşedintele de şedinţă, Parasca Vasile, anunţă 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 de
28.09.2017

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 rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul

Suceava şi modificarea Programului de investiţii pentru anul 2017;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6101/20.09.2017 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6100 din 20.09.2017.
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- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.6102 din 20.09.2017.

- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din
cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

- D-l consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din
cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii:
- Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind

rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi modificarea
Programului de investiţii pentru anul 2017;;

Preşedintele de şedinţă Parasca Vasile anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi
anume:

- Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Pîrteştii de Jos, jud. Suceava.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6073/19.09.2017 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6072 din 19.09.2017.
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6074 din
19.09.2017.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
-Dl 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 adoptată Hotărârea
privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pîrteştii de Jos, jud.
Suceava.

5.Cereri, petiţii, sesizări, informări.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Parasca Vasile Ciornei Laura
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