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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi, 29.07.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS P-V afișare 4919/29.07.2016
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 28.07.2016, ora 14 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pîrteştii de

Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura anunţă că la şedinţă participă 11 consilieri, şedința 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. 142 din 15.07.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 28.07.2016, 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, 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 14.06.2016;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos,

judeţul Suceava și a Programului de investiții pentru anul 2016;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul

I 2016;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 3 din

28.01.2016 privind transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și a
structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava pentru anul 2016;

5. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții, modificarea și completarea
Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlul gratuit de către Ministerul
pentru Societatea Informațională prin S.C TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A., a suprafeţei de teren de 10 mp situată în sat Deleni,
comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte din imobilul nr. 1014-curți construcții
Cămin Cultural Deleni-CF nr.1405 a comunei Pîrteştii de Jos, pentru o perioadă de 20
de ani, în cadrul proiectului RO-NET;

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru
Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia să voteze pentru
alegerea Preşedintelui, a Consiliului director și a Comisiei de cenzori a A.J.A.C.
Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a
Actului constitutiv şi a Statutului A.J.A.C. Suceava;

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Pîrteștii de Jos în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea
Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava , precum și pentru adoptarea și semnarea
Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul
Suceava

9. Prezentarea Raportului semestrial de activitate al asistenților personali din comuna
Pîrteștii de Jos,județul Suceava;

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

Președintele de ședință, Strugaru Aurelia, 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 14.06.2016;

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 și a Programului de investiții pentru anul 2016
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4142 din 27.06.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4141 din 27.06.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4143 din
27.06.2016.
-D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:

Nefiind discuţii proiectul de hotărâre se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată
Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava și a
Programului de investiții pentru anul 2016.

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30.06.2016;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4139 din 27.06.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4138 din 27.06.2016
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4140 din
27.06.2016.
-D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind aprobarea

contului de execuţie bugetară la 30.06.2016

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 3 din

28.01.2016 privind transformarea unei funcții și aprobarea Statului de funcții și a structurii
organizatorice a aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava
pentru anul 2016
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 4019 din 21.06.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4018 din 21.06.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4020 din 21.06.2016.
-D-l consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind rectificarea

anexei 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 3 din 28.01.2016 privind transformarea unei funcții și
aprobarea Statului de funcții și a structurii organizatorice a aparatului de specialitate al
primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava pentru anul 2016

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții, modificarea și completarea Statului de

funcții al aparatului de specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
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Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 4173 din 28.06.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4172 din 28.06.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4174 din 28.06.2016.
-D-l consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuții:

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind
transformarea unei funcții, modificarea și completarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului com. Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlul gratuit de către Ministerul pentru

Societatea Informațională prin S.C TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., a
suprafeţei de teren de 10 mp situată în sat Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte
din imobilul nr. 1014-curți construcții Cămin Cultural Deleni-CF nr.1405 a comunei Pîrteştii de
Jos, pentru o perioadă de 20 de ani, în cadrul proiectului RO-NET;Primarul comunei prezintă
materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 4667 din 15.07.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4666 din 15.07.2016
- Dranca Violeta Maria prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4668 din
15.07.2016.
-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 Strugariu Mircea Andrei prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul

Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind aprobarea

utilizării cu titlul gratuit de către Ministerul pentru Societatea Informațională prin S.C
TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., a suprafeţei de teren de 10 mp situată în sat
Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, parte din imobilul nr. 1014-curți construcții
Cămin Cultural Deleni-CF nr.1405 a comunei Pîrteştii de Jos, pentru o perioadă de 20 de ani, în
cadrul proiectului RO-NET;

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Pîrteștii de

Jos, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava
(A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui, a Consiliului director
și a Comisiei de cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale
de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului A.J.A.C. Suceava;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4566 din 12.07.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la din 4565/12.07.2016
- Viceprimarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4567 din
12.07.2016.
-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.

Discuții:
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Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al comunei Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, în Adunarea
Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C. Suceava) şi
mandatarea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui, a Consiliului director și a Comisiei
de cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de
modificare a Actului constitutiv şi a Statutului A.J.A.C. Suceava;

Președintele de ședință anunţă că se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Pîrteștii de Jos în

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a
Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Suceava , precum și pentru adoptarea și semnarea Actelor adiționale de modificare și
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 4612 din 13.07.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4611 din 13.07.2016
- Viceprimarul comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 4613 din
13.07.2016.
-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.

Discuții:
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea privind desemnarea

reprezentantului comunei Pîrteștii de Jos în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să
voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava , precum și pentru adoptarea și
semnarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:
Prezentarea Raportului semestrial de activitate al asistenților personali din comuna Pîrteștii de
Jos,județul Suceava

Secretarul comunei prezintă raportul semestrial de activitate al asistenților personali, raport
întocmit de Compartimentul asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară.

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:
Cereri, petiţii, sesizări, alte discuții:

Ciornei Laura, secretarul comunei prezintă adresele Instituției Prefectului-Județul Suceava nr.
4321/10/4 din 10.06.2016 și 6104/10/4 din 29.06.2016 cu privire la activitatea de verificare a
Hotărârilor Consiliului local nr. 2-5, adoptate în ședința ordinară din 28.01.2016 și a Hotărârilor
Consiliului local nr. 6-10 adoptate în ședința ordinară din 29.02.2016. De asemenea, aduce la cunoștința
consilierilor locali investiți și/sau reinvestiți în funcție prevederile legale privind regimul
incompatibilităților și conflictul de interese.

D-l agent principal adjunct Nichitoi Florin - reprezentatul Postului de poliție Pîrteștii de Jos
prezintă situația semestrială privind dosare penale înregistrate și soluționate, nr.petiții înregistrate,
dosare furturi, nr. persoane cercetate în ultimii 5 ani, probleme privind paza obștească, îndrumări privind
participarea cetățenilor la prevenirea furturilor și alte probleme vizând reorganizarea poliției și
insuficiența personalului.
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Consilierii locali solicită informare privind gospodărirea comunei
D-l consilier Parasca Vasile-sesizează depuneri de deșeuri în locuri nepermise: pe imaș și pe albia
pârâului
D-l primar: am inițiat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării
cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici la realizarea acțiunilor de înfăptuire şi păstrare
a curăţeniei în interiorul localităţii Pîrteștii de Jos prin care propunem împărțirea comunei în mai multe
sectoare, fiecare sector fiind repartizat consilierilor locali cu scopul monitorizării și îndrumării acțiunilor
cetățenilor privind păstrarea curățeniei.
Suntem hotărâți să aplicăm amenzi cetățenilor care nu respectă prevederile legale în domeniu, de

asemenea vom transmite cetățenilor informări cu privire la obligațiile ce le revin.
D-l consilier Popovici Dumitru – din discuțiile cu cetățenii din comună am constatat că nu apreciază
munca depusă de angajații primăriei spre folosul cetățenilor. Consider că domnii/doamnele consilier ar
trebui să explice cetățenilor că angajații primăriei depun eforturi pentru rezolvarea interselor comunei.

De asemenea rog să se stabilească, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, un sector de
lucru în zona gării Pîrteștii de Jos unde sunt necesare lucrări de curățenie și de îndepărtare vegetație
întrucât CFR-ul nu se ocupă de aceste lucrări.

D-l consilier Strugariu Toader solicită instalarea indicatorului de delimitare comună la intrarea în
comună dinspre sat Humoreni
D-l consilier Sava Ilie-sesizează faptul că Salina deversează ape uzate sărate, în șanțul de pe lângă
drumul județean, dar nu se implică la curățarea și întreținerea șanțului și solicită ca d-l primar să se
implice în rezolvarea acestei probleme.

Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.
Președinte de ședință, Secretar comună,
Strugaru Aurelia Ciornei Laura
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