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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA afişat

astăzi,
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

03.07.2017
CONSILIUL LOCAL Proces-

verbal
Nr. 4392/03.07.2017

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 30.06.2017, ora 14.00 în şedinţa ”ordinară” a Consiliului local Pîrteştii

de Jos,jud.Suceava.

Secretarul comunei,Ciornei Laura, anunţă că la şedinţă participă 10 consilieri, absent motivat fiind
dl viceprimar Strugariu Mircea Andrei, 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
140 din 22.06.2017, emisă de primarul comunei Pîrteştii de Jos, pentru data 30.06.2017 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- consilier superior Compartiment financiar-contabil, taxe şi impozite şi achiziţii
publice

- Mireuţă Spiridon- consilier juridic.
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 de
30.05.2017;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2017;
3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului
local nr. 48 din 25.11.2005 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în
comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava, aprobarea Regulamentului și a Organigramei;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai, anul
2017;
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de
întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice care au calitatea de
contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava;
6.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 10 voturi.

Preşedintele de şedinţă, Strugariu Toader, 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 de
30.05.2017

Secretarul comunei 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 aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2017;

Primarul comunei prezintă materialele:
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- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3875/8.06.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 3874 din 8.06.2017.

- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3876 din
8.06.2017.

- 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:
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului de aprovizionare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării
situațiilor de urgență pentru anul 2017

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

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului
local nr. 48 din 25.11.2005 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în
comuna Pîrteștii de Jos, județul Suceava, aprobarea Regulamentului și a Organigramei;
Primarul comunei prezintă materialele:

- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3878/8.06.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 3877 din 8.06.2017.
- Mireuţă Spiridon prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3879 din
8.06.2017.
- D-l consilier Popovici Dumitru prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.

Discuţii
-Dl Primar- informează Consiliul local cu privire la procedurile de efectuat în cazul unui fenomen
meteorologic pentru care s-a instituit cod roșu, portocaliu sau galben
.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
modificarea și completarea anexelor 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului local nr. 48 din 25.11.2005
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Pîrteștii de Jos, județul
Suceava, aprobarea Regulamentului și a Organigramei

Preşedintele de şedinţă Strugariu Toader anunţă că se trece la punctul 4 al ordinii de zi
şi anume:
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai, anul
2017;
Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.4134/21.06.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 4133 din 21.06.2017.
- Ciornei Laura prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.4135 din 21.06.2017.
- 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 Toader prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii
Nefiind discuţii se supune la vot şi cu 10 voturi pentru este adoptat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pentru luna mai, anul 2017.

Preşedintele de şedinţă Strugariu Toader anunţă că se trece la punctul 5 al ordinii de zi
şi anume:
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de
întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice care au calitatea de
contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava

Primarul comunei prezintă materialele:
- Proiectul de hotărâre înregistrat la nr.3103/4.05.2017 şi Expunerea de motive la acest proiect de
hotărâre înregistrată la 3102 din 4.05.2017.
- Gorcea Mihaiela prezintă raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.3104 din
4.05.2017.
- D-na consilier Strugaru Aurelia prezintă Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului
local prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre.
Discuţii

Dna Gorcea Mihaiela- având în vedere cererile depuse de diverse persoane care solicită reduceri și/sau
scutiri de taxe/ majorări de întârziere la plata taxelor și impozitelor locale, s-a inițiat acest proiect de
hotărâre.

Nefiind alte discuţii se supune la vot şi cu 9 voturi pentru şi 1 contra (Dl Parasca Vasile) este adoptat
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de
întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice care au calitatea de
contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava

.
Nefiind alte probleme preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
Strugariu Toader Ciornei Laura
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