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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat astăzi, 31.10.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
referitor la sedința de îndată din data de 6.10.2016

modificat și completat astăzi, 27.10.2016 în şedinţa ordinară a Consiliului local
Pîrteştii de Jos, jud.Suceava.

Domnul consilier juridic Mireuţă Spiridon , informează consilierii locali că, în
baza Dispoziţiei primarului comunei Pîrteștii de Jos nr. 218 din 4.10.2016, a fost
convocat consiliul local pentru a se desfăşura şedinţa de îndată din luna octombrie
2016, constatând totodată şi prezenţa a 10 consilieri locali, din totalul de 11 convocaţi,
lipsă fiind domnul consilier Sava Ilie Dănuț.

Şedinţa fiind legal constituită se încep lucrările.

La şedinţă participă : d-na Gorcea Mihaiela având funcția de contabil
D-l viceprimar 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 22.09.2016;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava, pentru anul 2016.

Iniţiatorul proiectelor de hotărâre- D.l Toma Ioan Pavel, primarul comunei
Pîrteştii de Jos, jud.Suceava.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu unanimitate de voturi .
Preşedintele de şedinţă, Strugariu Lenuţa, 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 22.09.2016;

Domnul consiler juridic Mireuţă Spiridon 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 modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava, pentru anul 2016.

Viceprimarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 6557/4.10.2016 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6556 din 4.10.2016.
D-na contabil Gorcea Mihaela prezintă raportul compartimentului de specialitate
înregistrat la nr.6557 din 4.10.2016 şi adresa primită de la Finațele Publice Suceava
-D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din

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

Discuții:
D-na contabil Gorcea Mihaela spune ca bugetul nu merge modificat prin dispoziție
numai prin hotărârea consiliului local.
Dna consilier Lazarovici Lenuța .- tichetele care merg la grădiniță sunt în sumă de
2.500 lei, iar celelalte sunt în baza unui certificat de handicap bani se dau de Consiliul
Județean Suceava.

Nefiind alte discuţii se supune la vot
Se votează cu unanimitate de voturi.
Se trece la diverse.
1. Domnul consilier Parasca Vasile Ce trebuie să facem pentru a trage apa in cotul
nostru ( de la terenul de sport la Lăzăreanu Adrian .
Dl viceprimar o variantă ar fi când se aprobă Proiectul apă canal să se facă
extindere in aceea zonă sau altă variantă să contribuie fiecare cetățean pentru a
cumpăra conducta de aducțiune și primăria să-i ajute la săpat șanțul.

2. Domnul viceprimar aduce la cunoștință Consiliului Local Pîrteștii de Jos ca se
incepe procedura de achiziționare buldoexcavator și camion in luna octombrie
2016.

3. Domnul consilier Parasca Vasile spune ca pe sectorul lui de activitate in zona la
Maria Dranca pe Deleni trebuie să se taie salcâmii deoarece vin in drum .
Trebuie montat un tub la Moroșan Gheorghe (Portareasa)

4. Domnul Popovici Dumitru trebuie montat un tub la cimitir lângă Ionică Andronic .
5. Doamna presedinte de sedință Strugariu Lenuța cineva aduce saci de gunoaie și îi
răstoarnă în Gară la Pîrteștii de Jos - vă rog să luați masurile ce se impun astfel
încât să se ridice gunoaiele și să se cosească rogozul.

Nefiind alte probleme președintele de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Președinte de ședință, Secretar,,
Strugariu Lenuța Ciornei Laura
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