
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat astăzi, 6.12.2016

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS cu Proces Verbal de afișare
CONSILIUL LOCAL nr. 8040/6.12.2016

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 29.11.2016, 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. 249 din 17.11.2016, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 29.11.2016, 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.
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
21.11.2016;

2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2016,
ianuarie şi februarie 2017;

3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 al Hotărârii Consiliului local nr. 15
din 29.03.2016 privind prelungirea contractului de concesiunie nr. 954 din 15.03.2005;

4.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.
Se supune la vot ordinea de zi – se aprobă cu 11 voturi.

Preşedintele de şedinţă, Strugariu Lenuţa, 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 21.11.2016;

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 privind alegerea

preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2016, ianuarie şi februarie 2017;

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.7537/14.11.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 7536 din 14.11.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7538 din 14.11.2016.
- D-l consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului

local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Consilierii propun ca preşedinte de şedinţă pentru lunile decembrie 2016, ianuarie şi februarie 2017 pe
d-na Lazarovici Elena.

Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 11 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2016, ianuarie şi februarie 2017.

- Preşedintele de şedinţă Strugariu Lenuţa anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi
anume:

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 al Hotărârii Consiliului local nr. 15 din
29.03.2016 privind prelungirea contractului de concesiunie nr. 954 din 15.03.2005;

Primarul comunei prezintă materialele:
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- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.7377/4.11.2016 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 7376 /4.11.2016
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7378/ 4.11.2016.
- 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 modificarea şi completarea art.1 al Hotărârii Consiliului local nr. 15 din 29.03.2016 privind
prelungirea contractului de concesiunie nr. 954 din 15.03.2005;

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi anume
4.Cereri, petiţii, sesizări, informări.

Parasca Vasile –dacă suntem consilieri locali avem obligația să ajutăm oamenii din comună și să ne
facem datoria pe sector.Sesizez că trebuie făcut curat în prund. Avem beneficiari de ajutor social. Să fie
repartizați la curățenie
Strugariu Lenuța- sunt și gunoaie aduse de apă
Parasca Vasile- oamenii aruncă gunoaiele noaptea pe prund.
Viceprimarul- s-a făcut odată curăţenie şi se va mai face. Însă trebuie să aflăm cine sunt vinovaţii
Parasca Vasile- Vă felicit pentru cum ați amenajat stadionul dar ce facem bolovanii rămași și cu
răchitele?
Viceprimarul- oamenii au pretenția să nu ne atingem de răchite, ptr ei le-au pus. Tot ei le curăță dar
lasă crengile în drum. Vom rezolva și aceste probleme.
Primarul- Ce este bun trebuie adus la primărie şi tăiat pentru lemne de foc şi ce este rău trebuie luat de
acolo şi dus în altă parte într-un loc special pentru aceste resturi. Nu lăsăm nimic acolo.
Strugariu Lenuța-mai sunt și alte probleme de sesizat?
Parasca Vasile- Cui să mă adresez să mi se ridice stâna de pe proprietatea mea? Aparține lui Strugariu
Ilie care a promis că o ridică însă nu a făcut asta.
Primar- În mod normal tu eşti proprietar și răspunzi de asta dar eu am sa îl mai atenţionez încă odată.
Dacă nu se conformează o poți ridica de acolo.
Parasca VasileAu dispărut și semenele de ciculație, se jucau copii cu ele. Mai vreau să știu dacă putem
adopta vreo hotărâre cu privire la respectarea proprietății și a pășunatului, așa cum au alte primării,
deoarece sunt sesizări, și sunt și eu pățit, că anumiți ciobani umblă cu oile la pășunat pe proprietatea
altora-prin lucernă și alte culturi de toamnă
Ciornei Laura- sunt legi în vigoare privind respectarea proprietății iar cu privire la pășunat vă comunic
că în lunile mai-iunie 2015 au fost adoptate hotărâri cu privire la pășunatul animalelor pe pășunile din
comună. De asemenea, în contractul de închirie pe care l-ați semnat cu primăria sunt prevăzute toate
obligațiile privind modul de exploatare a pășunilor precum și perioada de pășunat. Aceasta este valabilă
și în cazul pășunilor private.
Primar-Cea mai uşoara metodă de a sancționa, în condiţiile legii, aceste fapte repetate de vinovatul în
cauză este să vă prezentați cu doi martori şi întocmim procesul verbal de contravenție. Dacă nu pumnem
amenzi, după cum și dumneavoastră ați sesizat, aceste încălcari ale legislației se întâmplă în fiecare
sezon.
Strugariu Lenuţa- Solicit reparea drumului din în spate la „ Cocota’’, drumul este foarte rău, trebuie
dus balastru. La fel și sub ”Picior” la ”Gavril a Babei”.
Viceprimarul - Am să iau măsuri.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară inchise lucrările şedinţei

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Lazarovici Elena Ciornei Laura
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