Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 08 ianuarie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al
comunei Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele
17,00, la care participă un număr de 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Lipsesc următorii consilieri: Adomniţei Mihai şi Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa primarului, prin
Dispoziţia nr. 1 din 04 ianuarie 2013, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) - (4) şi art.
68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consilierii au fost convocaţi pe bază de invitaţie de doamna secretar Corfală
Georgeta, pentru care s-a semnat de primire pe un tabel nominal. În invitaţie s-a precizat data,
ora, locul ţinerii şedinţei şi proiectul ordinii de zi.
Preşedinte de şedinţă este doamna Rotari Eugenia, desemnată în şedinţa
consiliului local din data de 29.10.2012.
Aceasta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate, în condiţiile legii.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretar al comunei; Berghieva Liviu – consilier în cadrul Compartimentului
buget, contabilitate, impozite şi fiscalitate; Mihăilă Mircea-Constantin – director Şcoala
Gimnazială “Bogdan Vodă” Capu Codrului.
În continuare se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
28.12.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare cu suma de
23.160,99 lei din excedentul anului anterior
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct, astfel:
3. Prezentarea adresei nr. 11 din 07.01.2013 a Şcolii Gimnaziale “Bogdan Vodă” Capu
Codrului.
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Proiectul ordinii de zi prezentat, cu completările aduse, se supune la vot. Se votează
prin vot deschis. În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Se trece la dezbaterea problemelor din ordinea de zi aprobată.
Punctul 1 al ordinii de zi: Doamna preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2012. După
prezentarea procesului verbal, nefiind obiecţiuni din partea consilierilor cu privire la conţinut,

doamna preşedinte îl supune spre aprobare. Se votează prin vot deschis. În unanimitate de voturi,
procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de 28.12.2012 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare cu suma de 23.160,99 lei din
excedentul anului anterior, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În Raportul la proiectul de hotărâre întocmit de domnul primar, se face cunoscut
domnilor consilieri faptul că în urma închiderii execuţiei bugetului local pe anul 2012, potrivit
prevederilor art. 58 din legea 273/2006 actualizată, excedentul anual al bugetului rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar poate fi utilizat pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite
ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, în cazul nostru excedentul anului 2011 pentru
acoperirea deficitului la secţiunea de dezvoltare pentru anul 2012.
La încheierea exerciţiului bugetar 2012, excedentul anului 2011 conform legii 273/2006
se reconstituie. În situaţia în care veniturile bugetului local ale anului curent nu acoperă
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, din suma aprobată pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare din excedentul anului anterior se acoperă definitiv deficitul
acestei secţiuni, iar diferenţa se transfera în excedentul anului următor.
Aşadar, pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 58 lit. c) din Legea 273/2006
este necesară aprobarea utilizării sumei de 23.160,99 lei din excedentul anului 2011 pentru
acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2012.
Raportul de specialitate este prezentat de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.
Acesta consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea utilizării sumei de
23.160,99 lei din excedentul anului 2011 pentru acoperirea deficitului bugetar al secţiunii de
dezvoltare pentru anul 2012.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, preşedinte fiind dna
Rotari Eugenia, este favorabil.
Doamna preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu privire la materialele
prezentate.
Nefiind obiecţiuni, doamna Rotari Eugenia supune la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri votează “pentru”.
În unanimitate de voturi, Hotărârea privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare cu
suma de 23.160,99 lei din excedentul anului anterior, a fost adoptată.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului director
Mihăilă Mircea-Constantin, care prezintă Adresa nr. 11 din 07.01.2013 a Şcolii Gimnaziale
“Bogdan Vodă” Capu Codrului.
Se solicită Consiliului local Păltinoasa şi conducerii Primăriei comunei Păltinoasa să se
identifice o parcelă de teren în intravilanul satului Capu Codrului în vederea construirii unei săli
de sport care să deservească şi unitatea şcolară.
Domnul primar face cunoscut că este de acord în principiu cu solicitarea prezentată şi că
se va proceda la identificarea unei parcele de teren situată în intravilanul localităţii Capu
Codrului, aflată în proprietatea comunei Păltinoasa.
Consilierii locali prezenţi la şedinţă sunt de asemenea în principiu de acord cu propunerea
domnului director Mihăilă Mircea-Constantin.

Doamna Rotari Eugenia întreabă domnii consilieri dacă mai au şi alte probleme de
semnalat.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan semnalează faptul că în satul Capu Codrului nu
funcţionează în totalitate iluminatul public; sunt zone în care becurile de la iluminatul public nu
funcţionează.
Domnul primar spune că ştie de această situaţie, care există şi în unele zone din satul
Păltinoasa şi care se datorează faptului că au fost furturi de becuri şi ceasuri de la stâlpi. După
aprobarea bugetului local se vor lua măsuri pentru remedierea acestor situaţii.
Întrucât punctele din ordinea de zi au fost epuizate şi nu mai sunt alte probleme
semnalate de consilieri, preşedintele de şedinţă, doamna Rotari Eugenia declară lucrările şedinţei
încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
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