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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

11.12.2018
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr.7066 / 11.12.2018

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 10.12.2018, 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 156 din 29.11.2018, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
10.12.2018 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 :

Văleanu Mihaiela- consilier superior Compartiment financiar-contabil, taxe şi impozite şi
achiziţii publice.

Dl 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 23.11.2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de

Jos, judeţul Suceava pentru anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru

lunile septembrie, octombrie și noiembrie anul 2018;
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile

ianuarie,februarie și martie 2019.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor

speciale,pentru anul 2019;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei

Pîrteștii de Jos în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ” Nicanor Moroșan”
Pîrteștii de Jos.

7. Informarea Consiliului Local- Decizia Curții de Conturi nr.49/247 din 21.11.2018.
8. Adrese, cereri, petiții, sesizări adresate Consiliului Local al comunei Pîrteștii de Jos,

jud.Suceava.

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, Strugariu Mircea Andrei , 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
23.11.2018



2

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 rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de
Jos, judeţul Suceava, pentru anul 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6868/29.11.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6867/29.11.2018

- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.6869 din 29.11.2018.

- 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
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, pentru
anul 2018;

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea Andrei anunţă că se trece la punctul 3 al
ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile
septembrie, octombrie și noiembrie anul 2018;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6891/29.11.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6890 din 29.11.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6892 din
29.11.2018.
- 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 adoptată Hotărârea privind aprobarea
decontării navetei cadrelor didactice pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie anul
2018;

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea Andrei anunţă că se trece la punctul 4 al
ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie,februarie
și martie 2019.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6762/23.11.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6741 din 23.11.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6763 din
12.11.2018.
-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
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-Dl consilier Popovici Dumitru propune preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie,februarie și
martie 2019 pe dl Todosi Simeon.

Discuţii
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie,februarie și martie 2019.

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea Andrei anunţă că se trece la punctul 5 al
ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor
speciale,pentru anul 2019;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6315/10.30.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6314 din 10.30.2018.
-Văleanu Mihaiela și Pahomi Viruța- prezintă raportul compartimentului de specialitate
înregistrat la nr.6316 din 10.30.2018.
- 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.
-Strugariu Lenuța- dacă indexăm taxele și impozitele cu indicele de inflație sumele rezultate
depășesc valorile maxime menționate în Tablou. Este corect ?
-Pahomi Viruța- Este corect. Valorile au rămas cele de anul trecut, nu am depășit baremul
maxim, dar aplicăm indicele de inflație conform legii..
-Parasca Vasile- A fost un an în care să nu luăm majorăm impozitele și să nu luăm bani în
plus la oameni?
-Viceprimar- Rămâne totul la fel ca anul trecut! Singura diferență este că se utilizează rata
inflației de 1,3s% pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019.

Discuţii
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru adoptată Hotărârea privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,pentru anul 2019;
Strugariu Lenuța-abținere
Parasca Vasile-abținere

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea Andrei anunţă că se trece la punctul 6 al
ordinii de zi şi anume:

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Pîrteștii
de Jos în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ” Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos.
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.5645/25.09.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 5626 din 25.09.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.5646 din
25.09.2018. Se menționează că reprezentanții Consiliului local au fost stabiliți deja la finalul
ședinței Consiliului local din data de 23.11.2018.
- 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
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Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Pîrteștii de Jos în Consiliul de
administrație al Liceului Tehnologic ” Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos.

Preşedintele de şedinţă Strugariu Mircea Andrei anunţă că se trece la punctul 7 al
ordinii de zi şi anume:

Informarea Consiliului Local- Decizia Curții de Conturi nr.49/247 din 21.11.2018.
Dna secretar -Ciornei Laura- prezinta adresele curții de conturi
- nr. 1698/248/799/29 din 22.11.2018 urmată de Raportul și Decizia Camerei de Conturi
Suceava nr. 10/29/3 din 21.11.2018
-nr. 1697/247 din 22.11.2018 urmată de Raportul de audit financiar nr. 1697/247 din 1.11.2018
și Decizia nr.49/247 din 21.11.2018

Discuţii
Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Pîrteștii de Jos în Consiliul de
administrație al Liceului Tehnologic ” Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos.

Adrese, cereri, petiții, sesizări adresate Consiliului Local al comunei Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava.
Dl consilier Popovici Dumitru propune mărirea digului de pe marginea apei a părâului Soloneț.
Dl primar- explicații- din buget propriu nu va fi posibil acest lucru. Iar firma repară doar ce a
fost afectat în urma dezastrelor naturale
Parasca Vasile-Spunea-ți că nu există firme care să lucreze cu primăriile, insă eu știu 3
primării carora li s-a oferit prețul cel mai mic de către o firmă și tot nu a fost luată firma aia pt a
efectua lucrările respective. Tot alte firme cu prețuri mari sunt alese de către primării.
Primar-Nu e obligatoriu să fie firma cu prețul cel mai mic.Probabil firma respectivă nu a avut
cont pe SEAP.
Dl consilier Sava Ilie Dănuț- Am și eu o nemulțumire cu firma de energie, mai trebuie selectate
din firmele astea care nu pot inlocui o lampă.
Viceprimar- 40 de becuri și vreo 30 lămpi au fost înlocuite acolo unde a fost cazul.
Popovici Dumitru- sunt câteva ulițe unde nu se poate da cu pietriș.
Strugariu Constantin Marcel-propun ca in locurile respective unde nu se poate arunca cu
pietriș să se pună câteva grămezi ca fiecare să își arunce individual acolo unde are nevoie sau
pe unde urcă cu mașina.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Strugariu Mircea Andrei Ciornei Laura
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