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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES -  VERBAL 

 
Încheiat astăzi   14.08.2015, ora 14  în şedinţa ordinară a Consiliului local Pîrteştii de 

Jos,jud.Suceava. 

 
 

       Secretarul comunei,Ciornei Laura  anunţă că  la şedinţă  participă 10 consilieri din 11, şedinta 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.119  din  6.08.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 14.08.2015, 
ora 14  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  

- Gorcea Mihaiela- compartiment financiar-contabil 
      -     Buliga Gheorghe- delegat sătesc 
           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 
22.07.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și 
modificarea  listei de investiții pentru anul 2015;    

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei 
Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social și cultural, 
unor persoane din comuna Pîrteștii de Jos; 

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere pentru spațiul poștă sat Pîrteștii de 
Jos, nr. 2891 din 29.05.2014;  

5. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 29 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii 
lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru 
lucrarea”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în comuna Pîrteştii de 
Jos, judeţul Suceava”; 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 30 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii 
lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 3007 din  8 mai 2015 pentru lucrarea 
„Reparaţii curente la căminul cultural „Loncuţ” Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, respectiv 
executarea lucrărilor de refacere scenă, refacere pardoseală,refacere planşeu, verificare şi 
refacere instalaţie electrică, instalare parastrăsnete la cămin şi biblioteca comunală amplasată 
adiacent clădirii căminului, subzidire pereţi interiori, refacere tencuiala şi revopsire, refacere 
lambriu, confecţionare şi montare copertine/apărători căi de acces,refacere fundaţie şi elevaţie 
împrejmuire cu montare stâlpi 

       7.  Cereri, petiţii, sesizări.                            
             Initiatorul proiectelor de hotărâre-  D.l Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de 
Jos,jud.Suceava. 
 
 
Deoarece d-l Todosi Petru este președinte de ședință de 3 ședințe consecutive, se anunţă propunerile 
pentru înlocuirea sa 
     Strugariu Toader propune pe Strugariu Lenuța 
     Se votează propunerea cu unanimitate de voturi     
că se trece la  punctul 1 al ordinii de zi şi anume: 

 1 Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din  data 
22.07.2015; 
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     Secretarul comunei  prezintă procesul verbal  
Dl Todosi Petru obiectează că nu s-a consemnat în procesul verbal sesizarea d-lui Strugariu Toader 
privind activitatea conducerii Liceului Tehnologic ” Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos. 
 Dl Strugariu Toader menționează că a solicitat să nu se consemneze cele declarate la ședința anterioară 
din motive personale. 
Nefiind alte discuţii se supune la vot și se aprobă procesul verbal în forma prezentată, fără modificări, de 
către consiliul local cu 9 voturi pentru și 1 abținere (consilier Todosi Petru). 
 
   Președintele de ședință  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, jud.Suceava și 
modificarea  listei de investiții pentru anul 2015 
 
Aveţi cuvântul domnule primar pentru a prezenta materialele.    
- D-l primar prezintă : 
 . Proiect de hotărâre înregistrat la nr. 5347/6.08.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de 
hotărâre înregistrată la 5346  din 6.08.2015 
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la 5348 din 6.08.2015  și 
anexele la acest proiect de hotărâre. 
    -D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5398 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre   
    -D-l Strugaru Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5399 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre  
Discuții: 
-Gorcea Mihaiela redă conținutul adreselor primite de la Direcția Finanțelor Publice Suceava și oferă 
explicații cu privire la plafonul privind plata salariilor și a sumelor provenite din hotărâri judecătorești 
personalului încadrat la școală precum și la primărie, acordarea majorării salariilor funcționarilor din 
cadrul primăriei  cu 12% și menționează propunerea ca adresa din data de 13.08.2015, care modifică  
plafonul privind plata salariaților din cadrul primăriei să fie introdusă în discuție și menționată în 
preambulul hotărârii CL finale.  De asemenea menționază că suma propusă pentru noua lucrare de 
investiție provine de la un obiectiv nerealizat și care nu se mai consideră oportun-achiziționarea unui 
tractor. Din acești bani se va finanța și proiectul privind apa și canal 
Discuții: 
-Todosi Petru- de ce nu s-a mai achiziționat tractorul-aveați și ofertele 
-Primar- procedura de achiziționare durează foarte mult și, în plus, conform datelor pe care le-am 
obținut și de la alte unități care au achiziționat astfel de tractoare, nu sunt de cea mai bună calitate și au 
probleme de funcționare încă de la primele utilizări. 
-Gorcea Mihaiela-  menționează că această sumă este singura disponibilă și se va ține cont de importanța 
lucrării 
-Strugariu Constantin Marcel –propun să se ia în considerare și reparațiile la podul Varvata  
-Gorcea Mihaiela-altă lucrare propusă pe listă este reabilitarea drumului  DC 24 în valoare de 482 mii 
lei- drum Rodină  precum și completare reparație la Căminul cultural cu tunuri pentru căldură, 
construire gard nou 
Strugariu Lenuța – sunt de acord să se ia de la tractor dar să se finalizeze lucrările 
Primarul- am finalizat toate lucrările efectuate în acești 3 ani, au rămas doar proiectul apă/canal și 
asfaltare drum DC 24 și acoperim toată comuna cu drumuri asfaltate. 
    Suntem pregătiți pentru sesiunea de depunere proiecte la PNDR. S-au modificat procedurile și este 
mult mai ușor de accesat-procedura este mai simplă 
Strugariu Constantin Marcel-am depus și eu proiect când am fost primar însă s-a respins ptr că nu avem 
suficiente unități economice în comună 
Todosi Petrea- am lucrat și în anii trecuți la extinderea rețelei de apă potabilă  dar nu s-a finalizat 
Primar-Nu se pot depune proiecte dacă nu s-a deschis sesiunea 
 În continuare sunt discuții și propuneri privind extinderea rețelei de apă 
Primar-10 km de rețea nu este o lucrare care să fie efectuată într-un timp scurt.Se depun dosare la PNDR 
Delegat sătesc- dar rețeua face față la mai mulți consumatori? 
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Primarul expune detalii tehnice privind instalația existentă precum și detalii privind efectele secetei 
asupra fântânilor și asupra populației. 
Gorcea Mihaiela-contabila instituției explică modul de repartizare a sumelor  pentru salarii în trimestrul 
III și IV cu majorarea de 12% pentru salariații cărora nu li s-a majorat salariul conform stabilirii 
salariului minim de bază garantat în plată    
Strugariu Toader –cu fondurile rămase să rezolvăm problema cu podul de la stadion sau apărări de 
maluri 
Todosi Petru- trebuie să ne impunem ca ceea ce discutăm și stabilim la ședință să se și ducă la 
îndeplinire și mă refer în special la extindere rețea apă în sat Deleni și altele 
Strugariu Constantin Marcel-ai fost primar și ști că nu se rezolvă astfel de lucrări bătând din palme 
 
     Nefiind alte discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea privind 
rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și modificarea  listei de investiții, 
pentru anul 2015;    
 Se trece la pct.  3 al ordinii de zi şi anume: 

• Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei 
Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social și 
cultural, unor persoane din comuna Pîrteștii de Jos; 

- D-l primar prezintă : 
Proiect de hotărâre înregistrat la 4314 din 24.06.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de 
hotărâre înregistrată la 4313 din 24.06.2015  
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 5018/24.07.2015 
     - Dl. Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului 
local Pîrteştii de Jos înregistrat la 5400 din data de 10.08.2015 prin care avizează favorabil acest proiect 
de hotărâre. 
 Discuții: 
Consilierii mai propun ca cetățeni de onoare și pe unii funcționari ai primăriei: Strugariu Mircea Zosim, 
Gorcea Mihaiela, Dranca Violeta Maria însă aceștia nu sunt de acord 
 
Nefiind alte  discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea conferirea 
titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru merite 
deosebite pe plan politic, economic, social și cultural, unor persoane din comuna Pîrteștii de Jos; 
 
 
Se trece la pct.  4 al ordinii de zi şi anume: 

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere pentru spațiul poștă sat Pîrteștii de 
Jos, nr. 2891 din 29.05.2014;  

- D-l primar prezintă : 
Proiect de hotărâre înregistrat la 5158 din 3.08.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre 
înregistrată la 5157 din 3.082015  
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 5345/6.08.2015 
    -D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5401 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre   
    -D-l Strugaru Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5402 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre  
 Discuții: 

Nefiind   discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea privind 
rezilierea contractului de închiriere pentru spațiul poștă sat Pîrteștii de Jos, nr. 2891 din 29.05.2014 
 

Se trece la pct.  5 al ordinii de zi şi anume: 
Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 29 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii lucrărilor 
ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru 
lucrarea”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în comuna Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava”; 

- D-l primar prezintă : 
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Proiect de hotărâre înregistrat la 5022  din 24.07.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de 
hotărâre înregistrată la  5021din 24.07.2015  
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 5156/3.08.2015 
    -D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5403 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre   
    -D-l Strugaru Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5404 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre  
 Discuții: 

Nefiind   discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea privind 
revocarea HCL nr. 29 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza 
contractului de lucrări nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea”Modernizare drum comunal DC 
24 A km 5+273,57-5+645,92 în comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava” 

 
Se trece la pct.  6 al ordinii de zi şi anume: 

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 30 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii lucrărilor 
ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 3007 din  8 mai 2015 pentru lucrarea „Reparaţii 
curente la căminul cultural „Loncuţ” Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, respectiv executarea lucrărilor 
de refacere scenă, refacere pardoseală,refacere planşeu, verificare şi refacere instalaţie electrică, instalare parastrăsnete la 
cămin şi biblioteca comunală amplasată adiacent clădirii căminului, subzidire pereţi interiori, refacere tencuiala şi 
revopsire, refacere lambriu, confecţionare şi montare copertine/apărători căi de acces,refacere fundaţie şi elevaţie 
împrejmuire cu montare stâlpi 

- D-l primar prezintă : 
Proiect de hotărâre înregistrat la 5020 din 24.07.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de 
hotărâre înregistrată la 5019 din 24.07.2015  
Secretarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 5156/3.08.2015 
    -D-na Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5405 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre   
    -D-l Strugaru Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3  din cadrul Consiliului local, 
înregistrat la nr. 5389 din  10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre  
. 
 Discuții: 

Nefiind   discuţii se supune la vot şi în unanimitate de voturi este adoptată hotărârea  privind 
revocarea HCL nr. 30 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza 
contractului de lucrări nr. 3007 din  8 mai 2015 pentru lucrarea „Reparaţii curente la căminul cultural 
„Loncuţ” Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, respectiv executarea lucrărilor de refacere scenă, refacere pardoseală,refacere 
planşeu, verificare şi refacere instalaţie electrică, instalare parastrăsnete la cămin şi biblioteca comunală amplasată 
adiacent clădirii căminului, subzidire pereţi interiori, refacere tencuiala şi revopsire, refacere lambriu, confecţionare şi 
montare copertine/apărători căi de acces,refacere fundaţie şi elevaţie împrejmuire cu montare stâlpi 

Se trece la pct.  7 al ordinii de zi şi anume: 
   Cereri, petiţii, sesizări 

Nu sunt cereri, petiții, sesizări 
Primarul comunei prezintă spre aprobare cererea de concediu de odihnă. Se aprobă în unanimitate. 
Informări 
-Primarul comunei aduce la cunoștința consilierilor proiectul privind achiziționarea unităților de 
compostare- și alte probleme privind salubrizarea 

De asemenea prezintă conținutul programului/ activităților propuse a se desfășura la festivitatea 
de sărbătorire a 600 de ani de  la atestarea documentară a aşezării Pârteşti 

-Mireuță Spiridon propune scăderea prețului stabilit pentru eliberarea atestatului de producător. 
Nefiind alte probleme   Președintele de ședință declară închise lucrările sedintei.     

    Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
                PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  SECRETAR COMUNĂ,  
 
                  STRUGARIU LENUȚA                                             CIORNEI LAURA 
     


