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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat astăzi,

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 22.12.2016
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 20.12.2016, 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
nr. 271 din 12.12.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 20.12.2016, 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 :
- Gorcea Mihaiela- Compartiment financiar-contabil, taxe şi impozite şi achiziţii publice
- Pahomi Viruţa- Compartiment financiar-contabil, taxe şi impozite şi achiziţii 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 de

7.12.2016;
2.Proiect de hotărâre privind stabilierea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,

pentru anul 2017;
3.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 Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava,
conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare,pentru anul 2017.

4.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii, modificarea şi completarea Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

5.Cereri, petiţii, sesizări, informări.
Initiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,

jud.Suceava supune la vot ordinea de zi.
Dl primar solicită includerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind rectificarea

bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2016.
Se supune la vot ordinea de zi, cu includerea propusă – se aprobă cu 11 voturi.

Preşedintele de şedinţă, Lazarovici Elena, anunţă că se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:
Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 7.12.2016;

Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către consiliul local cu
unanimitate de voturi.

2. Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume
Proiectul de hotărâre privind stabilierea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,

pentru anul 2017;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.7671/18.11.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 7670 din 18.11.2016

- Pahomi Viruţa prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7672 din
18.11.2016

- 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 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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Strugariu Lenuţa – Va creşte impozitul la persoane fizice? Anul trecut ați spus că nu crește impozitul
însă nu a fost așa.
Pahomi Viruţa- Nu va creşte nimic. A fost şi este diferit doar modul de calcul.
Strugariu Lenuța- la persoane juridice propun să scădem la 0,50
Strugaru Aurelia- Legea prevede un minus sau maxim pentru impozit?
Pahomi Viruţa- Da, prevede un minus de până la 0,5 şi un maxim de pana la 0,75
Primar- proiectul a fost întocmit ținând seama de necesitățile financiare ale comunei. De ex la asistență
socială au crescut solicitările pentru prestații și sprijin financiar. Avem o persoană vârstnică internată în
Căminul pentru persoane vârstnice Solca pentru care Primăria orș Solca solicită plata a 1792 lei lunar
întrucât persoana în cauză nu are aparținători. Mai sunt și alte plăți pe care trebuie să le acoperim din
fonduri proprii- achiziționare utilaj, întreținere drumului și podețe, etc. Dacă vreți să luați în considerare
varianta cu micșorarea procentului de la 0,75 la 0,50 să țineți cont că o să scadă veniturile
Viceprimar- întrucât s-a modificat metoda de calcul, chiar și prin aplicarea procentului de 0,50 la
persoanele juridice, tot cresc veniturile la buget față de anul trecut.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea referitoare la art. 460 alin (2) din
Codul fiscal-nerezidențiale juridice în procent de 0,50 %
Nefiind alte discuţii se supune la vot

- 9 consilieri au votat pentru iar 2 consilieri s-au abținut (Strugariu Mircea Andrei și Sava Ilie)
Având în vedere că sunt întrunite prevederile art. 45 alin.(2) lit. c) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, este adoptat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi
a taxelor speciale, pentru anul 2017 cu modificarea propusă;

- Preşedintele de şedinţă Lazarovici Elena anunţă că se trece la punctul 3 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 Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, conform Legii nr.
416/2001 cu modificările şi completările ulterioare,pentru anul 2017;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.6973/21.10.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 6972 /21.10.2016
- Strugariu Mircea Andrei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.6974/
21.10.2016.
- D-na consilier Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Parasca Vasile- de ce se plombeaza drumurile numai în luna septembrie?
Primar- Putem face modificări şi vom pune şi in alte luni precum din martie,aprilie,mai până în
septembrie.
Strugariu Toader- în drumul de la Muşuleac spre asfalt la Morar stau crengile pe sârmele de la curentul
electric, să se ocupe cei de la VMG
Viceprimar- vom lua măsuri şi acolo ca sa nu ne prindă ninsoarea aşa.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
beneficiarilor de ajutor social din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, conform Legii nr. 416/2001
cu modificările şi completările ulterioare,pentru anul 2017.

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

Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii, modificarea şi completarea Statului de funcţii
al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Primarul comunei prezintă materialele:
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- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.7957/30.11.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 7956 /30.11.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7958/ 30.11.2016.
- 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 Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
transformarea unei funcţii, modificarea şi completarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume
Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava,
pentru anul 2016
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.8229/13.12.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de

hotărâre înregistrată la 8228 /13.12.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.8230/13.12.2016.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectului de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, pentru anul 2016.

6.Cereri, petiţii, sesizări, informări.

Parasca Vasile ce sunt cu containerele de la Căminul cultural?
Primar- Sunt ale Consiliului Județean care va stabili când și cui le repartizăm.
Parasca Vasile-cineva a tăiat un copac pe ”Jidojină”şi a lasat crengile în drum
Viceprimarul - Am să iau măsuri,chiar azi o să sun persoana în cauză să facă curățenie.
Parasca Vasile- înca o problemă ar fi cu pachetele de la ajutoarele sociale. Sunt persoane cu salarii care
au luat pachete si sunt persoane care meritau şi nu au luat.
Viceprimarul- Persoanele care au luat ridicat produse au fost înscrise pe listele inițiale iar cei de pe
listele suplimentare au prezentat adeverințe de venituri și adeverință că nu realizează venituri impozabile.
Strugariu Lenuţa- Am analizat Lista de investiții aprobată ptr anul 2016 și aş vrea știu dacă s-au
finalizat lucrările de renovare la dispensar şi renovarea monumentului eroilor din centru
Primar- Da, s-au finalizat lucrările la dispensar inclusiv grupul sanitar însă monumentul eroilor v-a fi
renovat în primăvară întrucât au intervenit alte priorități
Strugariu Lenuța- dar drumul la ”Baranca”?
Primar- pentru lucrările nefinalizate nu s-au cheltuit banii, urmând să ducem la îndeplinire cele propuse
ulterior

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Lazarovici Elena Ciornei Laura
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