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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afișat astăzi,

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 9.10.2017
CONSILIUL LOCAL P-V nr.6773/
9.10.2017

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 06.10.2017, ora 9,00 în şedinţa ”de îndată” 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 de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava a fost convocată prin
Dispoziţia nr. 223 din 05.10.2017, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data
06.10.2017, ora 09.00 în sala de şedinţe a Consiliului local Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

D-l primar 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 28.09.2017;

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei
Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, a imobilului cu nr. cadastral 31309, în suprafaţa de
1300 mp, teren arabil situat în extravilanul comunei, tarlaua ”Luncă Varvata”, înscris în
Cartea Funciară nr.31309 UAT Pîrteștii de Jos.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes
local al Comunei Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, a imobilului cu nr. cadastral 31601,
în suprafaţă de 413 mp teren pășune situat în intravilanul comunei Pîrteștii de Jos,
imobil înscris în Cartea Funciară nr.31601 Pîrteștii de Jos.

4. Cereri, petiţii, sesizări, informări.

Iniţiatorul proiectelor de hotărâre- Dl Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de
Jos, jud.Suceava.
Se supune la vot ordinea de zi – se aprobă cu 11 voturi.
Secretarul solicită consilierilor locali să comunice dacă există un potenţial conflict de interese/
incompatibilitate cu privire la vreun proiect înscris pe ordinea de zi.
Consilierii locali au luat la cunoştinţă.

Preşedintele de şedinţă, Parasca Vasile, 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 28.09.2017

Secretarul comunei prezintă procesul verbal şi nefiind discuţii se aprobă de către Consiliul
local în unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi anume

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei
Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, a imobilului cu nr. cadastral 31309, în suprafaţa de 1300
mp, teren arabil situat în extravilanul comunei, tarlaua ”Luncă Varvata”, înscris în Cartea
Funciară nr.31309 UAT Pîrteștii de Jos.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 6426/05.10.2017 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6425 din 05.10.2017

Dna Dranca Violeta Maria prezintă Raportul de specialitate cu privire la adoptarea
Proiectului de hotărâre menționat mai sus.
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Dna consilier local Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din
cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Dl consilier local Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din
cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Dl consilier local 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- cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Pîrteștii de Jos, judeţul
Suceava, a imobilului cu nr. cadastral 31309, în suprafaţa de 1300 mp, teren arabil situat în
extravilanul comunei, tarlaua ”Luncă Varvata”, înscris în Cartea Funciară nr.31309 UAT
Pîrteștii de Jos.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi anume
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de

interes local al Comunei Pîrteștii de Jos, judeţul Suceava, a imobilului cu nr. cadastral
31601, în suprafaţă de 413 mp teren pășune situat în intravilanul comunei Pîrteștii de
Jos, imobil înscris în Cartea Funciară nr.31601 Pîrteștii de Jos.

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 6429/05.10.2017 şi Expunerea de motive la acest
proiect de hotărâre înregistrată la 6428 din 05.10.2017

Dna Dranca Violeta Maria prezintă Raportul de specialitate cu privire la adoptarea
Proiectului de hotărâre menționat mai sus..

Dna consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Dl consilier local Strugariu Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din
cadrul Consiliului local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Dl consilier local 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- cu 11 voturi pentru este adoptată Hotărârea
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Comunei Pîrteștii de
Jos, judeţul Suceava, a imobilului cu nr. cadastral 31601, în suprafaţă de 413 mp teren pășune
situat în intravilanul comunei Pîrteștii de Jos, imobil înscris în Cartea Funciară nr.31601
Pîrteștii de Jos.

Preşedintele de şedinţă anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi
Dl primar prezintă Consiliului local o informare privind oportunitatea accesării unui proiect

privind achiziționarea unei autospeciale pentru situații de urgență de stingere a incendiilor.
De asemenea prezintă câteva oferte de la firmele de specialitate, oferte ce cuprind prețul
(aproximativ 100.000 -150.000 euro) și caracteristicile tehnice ale utilajului.
Dl consilier Sava Ilie Danut – se poate achizitiona si second?
Dl primar- prin GAL, cum intenționăm noi să achiziționăm, nu se poate. Proiectul ne

asigură suma de 50.000 euro doar ptr utilaj nou.
Dl primar- ca alternativă putem achiziționa alte utilaje care ne lipsesc cum ar fi : tractor cu

lamă ptr dezăpezit, sărăriță, cositoare ptr șanțuri, etc
Dl consilier Sava Ilie Danut- ar fi mai greu de intreținut atâtea utilaje
Dl primar prezintă și ofertele pentru achiziționarea unui tractor utilat cu cele menționate

mai sus și solicită părerea consilierilor locali cu privire la prioritatea,necesitatea/
oportunitatea achiziționării unei mașini pentru stingerea incendiilor și/sau achiziționarea
unui tractor dotat cu utilajele menționate mai sus.
Părerea unanimă a consilierilor este că prioritară este achiziționarea unei autospeciale

pentru stingerea incendiilor.
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Dna consilier Strugariu Aurelia sesizează faptul că pasc oile pe terenul de fotbal. Deși
acesta este încuiat, proprietarul oilor rupe lacătul și se folosește de iarba de pe stadion.
Dna consilier Strugariu Lenuța-este o problemă mai veche cu privire la acest proprietar-

ce măsuri ați luat pentru că dl Strugariu Gheorghe declară că nu îi face nimeni nimic.
Dl primar-se poate pune la amendă dacă ne anunțați în timp util să fie găsit la fața locului,

cu condiția ca procesul-verbal să fie semnat de un martor.

Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Parasca Vasile Ciornei Laura
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