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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÂRTEŞTII DE JOS

29.01.2019
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr.531 / 29.01.2019

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 28.01.2019, ora 14.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pârteştii

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 Pârteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia 11 din 17.01.2019, emisă de primarul comunei Pârteştii de Jos, pentru data
28.01.2019 ora 14,00 și are loc în sala de şedinţe a Consiliului local Pârteştii de Jos, judeţul
Suceava.

Dl Toma Ioan Pavel primarul comunei Pârteştii de Jos fiind în concediu de odihnă
începând cu data de 15.01.2019, la ședință va fi înlocuit de viceprimarul comunei Pârteștii de
Jos, Strugariu Mircea Andrei.

La şedinţă mai participă :
Văleanu 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 de îndată a Consiliului local Pârteştii de Jos

din data de 16.01.2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de

31.12.2018;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane,

materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2019.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local

pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Pârteştii
de Jos, judeţul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, pentru anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale acordate la nivelul comunei Pârteștii de Jos , judeţul Suceava, în anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct B.”Protecție Socială” al
Cap IV din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.05.2014 privind „Strategia
de dezvoltare economico - socială a comunei Pârteștii de Jos, județuI Suceava, pentru
perioada 2014 — 2020”.

7. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor la registrul agricol în
semestrul II al anului 2018;

8. Cereri, petiții, sesizări adresate Consiliului Local al comunei Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava

Strugariu Mircea Andrei, viceprimarul 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.
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Consilierii locali au luat la cunoştinţă.

Preşedintele de şedinţă, Todosi Simeon, anunţă că se trece la punctul 1 al ordinii de zi
şi anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pârteştii de Jos din data
de 16.01.2019.

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
31.12.2018;

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.216/15.01.2019 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 215/15.01.2019.

- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.217 din 15.01.2019.

- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 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 contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2018;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale
și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2019.

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.120/08.01.2019 şi Expunerea de motive la acest proiect
de hotărâre înregistrată la 119 din 08.01.2019..
-Mireuță Spiridon- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.121 din
08.01.2019.
- 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 discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind aprobarea
Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării
situațiilor de urgență pentru anul 2019.

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Pârteştii de Jos, judeţul
Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul
2019.
Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.7016/07.12.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 7015 din 07.12.2018.
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-Viceprimarul comunei- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7017
din 07.12.2018.
- D-l consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
Strugariu Lenuța-Puntea la Golea necesită curățenie.
Viceprimar- O să facem curat și acolo.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind
aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, conform
Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019.

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
acordate la nivelul comunei Pârteștii de Jos , judeţul Suceava, în anul 2019.
Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6971/05.12.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6970 din 05.12.2018.
-Solcan Ana Maria- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6972 din
05.12.2018.
- D-l consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru adoptată Hotărârea privind
aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, conform
Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019.

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

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct B.”Protecție Socială” al Cap IV din
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.05.2014 privind „Strategia de dezvoltare
economico - socială a comunei Pârteștii de Jos, județuI Suceava, pentru perioada 2014 —
2020”.
Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6995/05.12.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6943 din 04.12.2018.
-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6998 din
05.12.2018.
- 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, se adoptată Hotărârea privind
modificarea și completarea pct B.”Protecție Socială” al Cap IV din Anexa 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 16/19.05.2014 privind „Strategia de dezvoltare economico - socială a
comunei Pârteștii de Jos, județuI Suceava, pentru perioada 2014 — 2020”.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor la registrul agricol în
semestrul II al anului 2018;
Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.101/07.01.2019 şi Expunerea de motive la acest proiect
de hotărâre înregistrată la 91 din 07.01.2019.
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-Ciornei Laura- prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.102 din
07.01.2019.
-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii

Nefiind discuţii se supune la vot şi ,cu 11 voturi pentru, se adoptată Hotărârea privind analiza
stadiului de înscriere a datelor la registrul agricol în semestrul II al anului 2018;

Cereri, petiţii, sesizări, informări :
-Ciornei Laura, secretarul comunei- prezintă raportul semestrial nr.34/03.01.2019 privind
activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2018,
precum și
-Adresa nr. 23784/10/9/17.01.2019 emisă de Instituția Prefectului-Județul
Suceava,înregistrată la Primăria comunei Pârteștii de Jos cu nr. 465/25.01.2019 ca urmare a
activității de verificare a Hotărârilor nr.36-40 adoptate în ședința ordinară din data de
23.11.2018 a Consiliului local al comunei Pârteștii de Jos.
Consilierii locali au luat la cunoștiință.
-Dl consilier Ilie Sava- cunoscând activitatea dlui Strugariu Alexandru, muncitor calificat la
Primăria comunei Pârteștii de Jos în cadrul Serviciului de alimentare cu apă, care intervine la
avariile frecvente ale instalației la orice oră din zi și din noapte, neținând cont de condițiile
atmosferice, și cunoscând problemele de sănătate cu care se confruntă, aș dori să propun
majorarea salariului dumnealui deoarece consider că merită mai mult în urma muncii pe care o
prestează.
-dl Viceprimar-Nu ne putem pronunța cu referire la majorarea salarilor până nu vom ști exact
ce buget vom avea pentru anul în curs.
Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Todosi Simeon Ciornei Laura
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