Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2012, 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 iniţial un număr de 8 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Lipsesc următorii consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman
Traian, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
În temeiul prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, fiind prezenţi 8 consilieri locali, adică majoritatea
consilierilor locali în funcţie, şedinţa se poate desfăşura legal.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa primarului, prin
Dispoziţia nr. 459 din 12 noiembrie 2012, 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: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretar al comunei; Berghieva Liviu – consilier în cadrul Compartimentului
buget, contabilitate, impozite şi fiscalitate; Jitaru Gheorghe – reprezentant al SC RIDANA SRL
Suceava.
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
29.10.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului către punctul de lucru de exploatare
agregate minerale în perimetrul de exploatare Bucovăţ, râul Moldova, pentru SC RIDANA
RARĂU SRL Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 2 puncte, pentru
probleme urgente, în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
4. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară, la nivelul comunei Păltinoasa,
aprobat prin HCL nr. 43/2011

Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Prezentarea adresei nr. 15828 din 09.11.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Primarul comunei Păltinoasa supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat. 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 29.10.2012. 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 29.10.2012 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2012, 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 a supus spre aprobare acest proiect de hotărâre, în baza adresei nr.
62668 din 06.11.2012 a DGFP Suceava prin care s-a comunicat modificarea sumelor defalcate
din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Păltinoasa, cu
repartizarea acestora în trim IV 2012, astfel:
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, total: - 46.900
lei, din care:
1. finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011: - 74.900 lei, din care:
a) salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin
lege, precum şi contribuţiile aferente: - 79.900 lei
b) cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit b)-e): + 5.000 lei
2. drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii
lunare: + 28.000 lei.
De asemenea, domnul primar face cunoscut că faţă de cele prezentate în Raportul său
are unele completări la proiectul de hotărâre, astfel: prin adresa nr. 19838 din 16.11.2012,
Consiliul Judeţean Suceava ne comunică faptul că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava
nr. 155 din 16.11.2012 s-a aprobat repartizarea pentru comuna noastră a sumei de 108.770 lei
reprezentând “sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru plata arieratelor bugetului local, conform art. 35 alin. (1) lit.c) din OUG nr.
61/2012”.
Raportul de specialitate este prezentat de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.
Acesta prezintă domnilor consilieri şi anexa privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2012, la Proiectul de hotărâre prezentat, din care rezultă repartizarea sumelor pe fiecare capitol în
parte.
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. Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat la acest punct din ordinea de zi.

Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 8 consilieri prezenţi, 8 consilieri votează “pentru”. În unanimitate
de voturi, Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2012, a fost adoptată.
Punctul 3 din ordinea de zi: Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea accesului către punctul de lucru de exploatare agregate minerale în perimetrul de
exploatare Bucovăţ, râul Moldova, pentru SC RIDANA RARĂU SRL Suceava.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că
propune acest proiect de hotărâre ca urmare a cererii nr. 4.486 din 20.08.2012 a SC RIDANA
RARĂU SRL Suceava, care prin reprezentantul său Jitaru Gheorghe, cu sediul în municipiul
Suceava, strada Aurora, nr. 42, a solicitat aprobarea accesului către punctul de lucru de
exploatare agregate minerale în perimetrul de exploatare Bucovăţ, râul Moldova. La cerere este
anexat un Plan de încadrare în zonă în care este evidenţiat drumul de exploatare existent pe
păşunea comunei Păltinoasa.
Se propune aprobarea accesului către punctul de lucru de exploatare agregate minerale în
perimetrul de exploatare Bucovăţ, râul Moldova, pentru SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, pe
perioada valabilităţii Contractului de închiriere nr. 343 din 13.09.2011 încheiat de către SC
RIDANA RARĂU SRL Suceava cu AN “APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă
Siret, respectiv până la data de 13.09.2013 şi cu respectarea următoarelor condiţii:
- nu se vor face abateri de la traseul drumului de acces existent, evidenţiat în Planul de încadrare
în zonă, anexat, pentru a nu afecta păşunea comunală;
- să se asigure apărări de maluri, pe malul stâng al râului Moldova, pentru a nu fi afectate de ape
păşunea comunală şi terenurile proprietate privată din zonă, ca urmare a lucrărilor de îndepărtare
a materialului aluvionar executate de SC RIDANA RARĂU SRL Suceava.
Domnul primar precizează domnilor consilieri că nu este altă cale de acces către punctul
de exploatare de agregate minerale din râul Moldova, solicitat de SC RIDANA RARĂU SRL
Suceava.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier în
cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, preşedinte fiind
doamna consilier Rotari Eugenia, este favorabil.
În şedinţele anterioare domnii consilieri nu au fost de acord cu aprobarea acestui proiect
de hotărâre, fiind nemulţumiţi de faptul că în acea zonă, din cauza exploatărilor de agregate
minerale de râu în perimetrul de exploatare Bucovăţ, râul Moldova, terenurile agricole ce aparţin
cetăţenilor comunei sunt grav afectate.
Domnul Jitaru Gheorghe – reprezentant al SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, ia
cuvântul şi face cunoscut că va ţine cont de toate condiţiile impuse prin hotărâre, amintind faptul
că a ajutat de multe ori cetăţenii comunei cu material din balastieră, mai ales când au avut loc
inundaţii, lucru pe care îl va face în continuare când va fi cazul.
Consilierii locali prezenţi sunt de acord cu proiectul de hotărâre iniţiat de această dată de
domnul primar, cu condiţiile impuse către SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, mai ales că
accesul este propus spre aprobare pe perioadă determinată.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 8 consilieri prezenţi, votează “pentru” 8. Întrucât pentru

aprobarea acestui proiect de hotărâre este nevoie de votul a 2/3 din numărul consilierilor în
funcţie, azi fiind prezenţi doar 8 consilieri din totalul de 15, Hotărârea privind aprobarea
accesului către punctul de lucru de exploatare agregate minerale în perimetrul de exploatare
Bucovăţ, râul Moldova, pentru SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, nu a fost adoptată.
Punctul 4 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară, la nivelul comunei Păltinoasa,
aprobat prin HCL nr. 43/2011, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut domnilor
consilieri că a supus spre aprobare acest proiect de hotărâre, pentru a veni cu unele completări la
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului de asistenţă socială şi autoritate
tutelară, la nivelul comunei Păltinoasa, în sensul introducerii unui nou capitol care cuprinde
atribuţii privind activitatea în cadrul Centrului de consiliere a persoanelor victime ale violenţei în
familie.
Raportul de specialitate este prezentat de doamna Catargiu Elena, inspector de
specialitate în cadrul Compartimentului de implementare a proiectelor din fonduri europene.
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. Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat la acest punct din ordinea de zi.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 8 consilieri prezenţi, 8 consilieri votează “pentru”. În unanimitate
de voturi, Hotărârea privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară, la nivelul comunei Păltinoasa,
aprobat prin HCL nr. 43/2011, a fost adoptată.
Punctul 5 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta prezintă adresa nr. 15828
din 09.11.2012 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava.
Adresa se referă la aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la vânzarea,
concesionarea, închirierea, darea în folosinţă gratuită a bunurilor ce aparţin domeniului public
sau privat de interes local.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat.
Doamna Rotari Eugenia întreabă domnii consilieri dacă mai au şi alte probleme de
semnalat.
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.
Preşedinte de şedinţă,
Rotari Eugenia

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

