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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

14.08.2018
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr.4985 / 14.08.2018

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 14.08.2018, ora 9.00 în şedinţa ”de îndată ” 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 de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia 117 din 13.08.2018, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
14.08.2018 ora 9,00 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 27.07.2018;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul

Suceava şi modificarea Programului de investiţii pentru anul 2018.

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 Constantin Marcel, 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
27.07.2018

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 2018.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4950/13.08.2018 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 4949 din 13.08.2018.

- Văleanu Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la
nr.4951 din 13.08.2018.
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- 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.

-Dl consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii:
Dl primar- Sunt veniţi banii pentru refacere (doar refacere) drumuri , gabioane, pod Varvata,
etc afectate de indundaţii.
Strugariu Toader- 1.899.000 lei doar pentru balastru ?
Primar- Lucrările de reparații cuprind mai multe suprafețe din comună. Trebuie să înţelegeţi că
nu putem folosi banii în altă parte decât strict acolo unde ne este permis şi menţionat în
procesul verbal de constatare a calamităţilor.
Văleanu Mihaiela : evaluările s-au făcut în baza unor standarde de cost iar sumele se justifică
cu documente
Dl primar descrie fiecare obiectiv menționat în Hotărârea de Guvern
Sava Ilie- Se poate face şi la ‘’Prichindici’’ ?.
Primar-Sunt 235 m de gabioane, podul de la Varvata de reparat şi apărări de maluri așa cum
se menționează în Hotărârea de Guvern
Sava Ilie Dănuţ- La Şcoala pe Rodină aţi spus că în 2 saptămâni încep lucrările. Vă credem
om serios, decât să daţi termene false mai bine nu daţi nici un termen sau dacă ştiţi că
termenul e mai lung de 2,3 luni spuneţi exact termenul acesta decât să spuneţi că în 2
săptămâni lucrările vor începe. Spunem astfel de termene la oameni şi rămânem persoane
neserioase în final.
Primar- Repet ce am menționat în ședința trecută. Termenele sunt estimative. Am achiziționat
la pachet proiectatea și execuția. Contractul cuprinde doar pentru proiectare un minim de 3
luni, apoi urmează execuția. Proiectantul a înțeles că lucrarea trebuie urgentată și a promis că
vine cu proiectul astăzi, adică la 1 lună și jumătate de la semnarea contractului. Trebuie să
țineți cont că toate aceste lucrări se realizează cu personal calificat. Proiectanții și constructorii
se plâng că nu găsesc personal nici calificat și nici necalificat deoarece mulți pleacă în
strainătate. Lucrările la şcoală vor începe cu siguranţă doar că data exactă nu se ştie.
Sava Ilie Dănuț- sunt câteva firme și la noi, nu ați putut vorbi cu ei să preia lucrarea ?
Primar-toate procedurile se fac prin SEAP. Anunțurile sunt publice și orice firmă poate să
participe, nu trebuie invitați. Dacă sunt în regulă cu actele nu îi oprește nimeni. Firma
câștigătoare este din Botoșani….a fost singurul ofertant și ne bucurăm că a solicitat lucrarea.
Sunt lucrări în județ la care nu s-a înscris nimeni.

Nefiind alte 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 2018.

Cereri, petiţii, sesizări, informări :

DIVERSE:

Parasca Vasile: Am mai spus cetățenilor să facă şanţurile, dar au replicat că așa cum
Primăria a făcut șanțurile la unii cetățeni așa să le facă la toți.
Viceprimar: Am făcut acolo unde a fost nevoie ca să dăm drumul la apă şi să evităm
deteriorarea drumurilor. Când plouă și afectează drumurile nu poți să aștepți să iasă oamenii
să sape șanțul. O să mai mergem în continuare acolo unde o să fie nevoie dar cetățenii
trebuie să își ducă la îndeplinire obligațiile.
Parasca Vasile: Acolo unde drumurile sunt afectate permanent, propun să se facă şanţuri
măcar pe o parte.
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Viceprimar: Avem în plan aceste lucruri. Sunt unele drumuri la care s-ar putea face lucrarea
aceasta fără să afectăm lucrările pentru extindere rețea apă și înființare canalizare.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Strugariu Constantin Marcel Ciornei Laura
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