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ROMÂNIA 
                                                            JUDEŢUL SUCEAVA                 afișat astăzi, 17.12.2015         

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES -  VERBAL 
 

Încheiat astăzi   16.12.2015, ora 9  în şedinţa ”de îndată” a Consiliului local Pîrteştii de 
Jos,jud.Suceava. 

 
 

       Secretarul comunei,Ciornei Laura  anunţă că  la şedinţă  participă 10 consilieri, 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. 176 din 14.12.2015, emisă de primarul comunei Pîrteştii deJos, pentru data 16.12.2015, 
ora 9 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, taxe și impozite și achiziții publice 
           D-l primar prezintă spre aprobarea consiliului local următorul proiect de ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 
25.11.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind   rectificarea bugetului local  al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul 
Suceava  pentru anul 2015 

3. Cereri, petiţii, sesizări.         
             Initiatorul proiectelor de hotărâre-  D.l Toma Ioan Pavel,  primarul comunei Pîrteştii de Jos, 
jud.Suceava. 
        Președintele de ședință, Strugariu Nicanor, anunță 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 
25.11.2015; 
     Secretarul comunei  prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul local în 
unanimitate de voturi. 

   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, judeţul Suceava  
pentru anul 2015 
 

Primarul comunei prezintă materialele:    
 - Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.9299/14.12.2015 şi Expunerea de motive la acest proiect de 
hotărâre înregistrată la 9298 din 14.12.2015 
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.9300 din 
14.12.2015  și anexa la acest proiect de hotărâre. 
    -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 Mircea Andrei prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2  din cadrul 
Consiliului local prin care avizează  favorabil Proiectul de hotărâre.  
   - D-l consilier Strugariu Nicanor prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 3  din cadrul 
Consiliului local prin care avizează  favorabil Proiectul de hotărâre.  
 

         Discuții: 
   Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind 
rectificarea bugetului local. 
 

Se trece la pct.  3 al ordinii de zi şi anume: 
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   Cereri, petiţii, sesizări 
   Se comunică adresa transmisă de Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, cu privire la 
desemnarea reprezentanților în cadrul Consiliului de Administrație. Drept urmare consilierii stabilesc să 

se mențină propunerile din anul 2014. 
      Nu sunt alte cereri, petiții sau sesizări adresate consiliului local. 
 
    Alte discuții :   

Secretarul comunei expune propunerile de modificare și completare a Regulamentului de 
organizare și funcționare  Consiliului local necesare în urma constatării unor prevederi 
ineficiente cu privire la plata îndemnizației de ședință consiliu local/comisii. 
De asemenea, informează Consiliul local cu privire la propunerile de modificare Stat de funcții 
al aparatului propriu al primarului –transformare funcție consilier principal în inspector asistent-
Compartiment financiar-contabil, taxe și impozite și achiziții publice, mutare definitivă 

funcționar public, vacantare post achiziții publice, înființare compartiment audit și recrutare 
audit, organizare și desfășurare concurs recrutare pentru toate posturile vacante. 
 
D-l primar solicită  
- prezența consilierilor locali în zilele de 17.12.2015 și 31.12.2015 pentru primirea colindătorilor 
și urătorilor conform tradiției. 
-propuneri și sesizări privind reparații/instalare/ completare cu lămpi iluminat public/becuri. 
și informează că s-a constat furtul cablului de curent electric pe o distanță de aproximativ 10 
stâlpi, cablu care trebuie înlocuit. 
Consilierii propun completare cu lămpi iluminat public în diverse locuri din comună. 

 
D-l primar- s-a pietruit drumul spre satul Varvata. Deoarece s-a clarificat situația juridică privind 
proprietatea asupra acestui sector de drum am procedat la reparații /pietruire. Menționez că am 
fost sprijiniți de către Pr. Ilișoi Viorel, de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu 15 mașini 
de piatră deoarece folosesc acest drum pentru exploatare masă lemnoasă. 
 

             S-a sesizat necesitatea reparării punctului de trecere spre pădure (la Zosim) unde s-a deteriorat   
drumul și poate afecta rezistența tubului de dren. 
             D-l primar- se rezolvă chiar azi cu sprijinul pădurarului.   

   

Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare.     
   
 
  Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 

                      Președinte de ședință,                                             Secretar  comună, 
 
                          Strugariu Nicanor                                                Ciornei  Laura 
    


