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PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 28 august 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului local
al comunei Păltinoasa, care are loc la sediul Căminului cultural al comunei
Păltinoasa, orele 17,00, la care participă iniţial un număr de 15 consilieri, dintr-un
total de 15 consilieri în funcţie.
În timpul discuţiilor purtate la punctul 5 din ordinea de zi, domnul
consilier Wendling Eduard-Rudolf a părăsit sala de şedinţă fără nici un fel de
motivare, fără acordul consiliului local şi nu a mai revenit.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului,
prin Dispoziţia nr. 347 din 21 august 2012, în conformitate cu prevederile art. 39,
alin. (1) şi (3) 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 domnul Nuţu Constantin, desemnat în
şedinţa consiliului local din data de 27.06.2012.
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.
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 25.05.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de constituire din
data de 27.06.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din
data de 28.06.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ

4. Prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
local al comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Păltinoasa pentru anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren din satul Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava şi însuşirea Raportului de evaluare
al acestuia
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei
de 45 mp teren situat în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON
Moldova Distribuţie SA, în vederea executării lucrării “Alimentare cu energie
electrică la locuinţa Oţet Silvia situată în Păltinoasa”
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii scrisorii de
garantare de la FGCR – IFN SA
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
9. Proiect de hotărâre privind susţinerea Programului “Biblionet – lumea în
biblioteca mea”
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
10. Prezentarea documentaţiei SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, privind
reglementarea accesului pe drumurile publice, în vederea elaborării unui proiect de
hotărâre
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat. Se votează
prin vot deschis. În urma exercitării votului, un număr de 8 consilieri votează
“pentru” şi 7 consilieri “împotrivă”. Votează împotrivă: Adomniţei Mihai, Boşca
Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi
Wendling Eduard-Rudolf.
Domnul primar solicită motivarea neaprobării proiectului ordinii de zi de
grupul de consilieri USL. Domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf răspunde, în
numele grupului de consilieri USL care au votat “împotrivă”, că nu sunt de acord
cu proiectul ordinii de zi, întrucât nu le-au fost comunicate documentele supuse
spre aprobare pentru şedinţa de azi.
Doamna secretar precizează că aceste documente nu au fost puse la
dispoziţia consilierilor locali odată cu invitaţia la şedinţă, întrucât comisiile de
specialitate din cadrul consiliului local nu şi-au ales până la această dată
preşedintele şi secretarul, fiind astfel în imposibilitate de a trimite preşedintelui

comisiei proiectele de hotărâre supuse spre aprobare, pentru a fi avizate. Din acest
motiv, s-au convocat consilierii locali înaintea şedinţei ordinare, dând astfel
posibilitatea comisiilor de specialitate să-şi aleagă câte un preşedinte şi un secretar,
iar apoi fiecare comisie să poată analiza proiectele de hotărâre în vederea avizării.
Secretarul comunei arată că în invitaţia la şedinţă s-a precizat faptul că
materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de persoanele interesate la
sediul Primăriei comunei Păltinoasa, la secretariat.
Cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, proiectul ordinii de zi a fost
aprobat.
Domnul consilier Coman Traian depune o interpelare scrisă prin care solicită
explicaţii în legătură cu unele probleme de contabilitate, achiziţii publice şi servicii
oferite cetăţenilor.
Întrucât explicaţiile solicitate necesită documentare, răspunsul la interpelare
se va face în scris la prima şedinţă de consiliu local.
Se trece la dezbaterea problemelor din ordinea de zi aprobată.
Punctul 1 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei
secretar Corfală Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din
data de 25.05.2012. După prezentarea procesului verbal, nefiind obiecţiuni din
partea consilierilor cu privire la conţinut, domnul preşedinte îl supune spre
aprobare. Se votează prin vot deschis. Un număr de 10 consilieri au votat “pentru”,
iar 5 consilieri cu “abţinere”. S-au abţinut de la vot: Boşca Gheorghe, Checheriţă
George, Coman Traian, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf. Cu majoritate
de voturi, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de 25.05.2012 a fost
aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul
doamnei secretar Corfală Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei de
constituire din data de 27.06.2012. După prezentarea procesului verbal, nefiind
obiecţiuni din partea consilierilor cu privire la conţinut, domnul preşedinte îl
supune spre aprobare. Se votează prin vot deschis. Cu un număr de 15 voturi
“pentru”, adică în unanimitate, procesul-verbal din şedinţa de constituire din data
de 27.06.2012 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Domnul Nuţu Constantin dă cuvântul
doamnei secretar Corfală Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei
extraordinare din data de 28.06.2012. După prezentarea procesului verbal, nefiind
obiecţiuni din partea consilierilor cu privire la conţinut, domnul preşedinte îl
supune spre aprobare. Se votează prin vot deschis. Cu un număr de 15 voturi

“pentru”, adică în unanimitate, procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data
de 28.06.2012 a fost aprobat.
Punctul 4 al ordinii de zi: Domnul preşedinte Nuţu Constantin dă
cuvântul doamnei secretar Corfală Georgeta pentru a prezenta Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Păltinoasa, aprobat prin
Hotărârea nr. 15 din 26 martie 2009.
Doamna secretar comunică domnilor consilieri că, după studierea şi
analizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al
comunei Păltinoasa prezentat, acesta poate fi modificat sau completat, în limita
legii, printr-un proiect de hotărâre, dacă va fi cazul.
Punctul 5 din ordinea 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 HG nr. 705/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, prin care s-a aprobat pentru
comuna noastră suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2012, cu suma de 10 mii lei, pentru plata unor arierate
aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru cofinanţarea unor
proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Astfel, suma de 10 mii lei va fi introdusă în bugetul local pe anul 2012, pe
trimestrul III 2012.
Raportul de compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Păltinoasa 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
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi
turism, preşedinte fiind dna Rotari Eugenia, este favorabil.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu privire la
materialele prezentate.
Domnul consilier Morar Niculai întreabă unde vor fi introduşi aceşti bani
primiţi în bugetul local.

Răspunde dl Berghieva Liviu: Aşa cum s-a precizat şi în Raportul dlui
primar la proiectul de hotărâre aceşti bani vor fi folosiţi pentru cofinanţarea
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale comunei noastre,
respectiv pentru racordul electric la Staţia de epurare.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, 13 consilieri
votează “pentru”, iar 1 consilier cu “abţinere”. Se abţine de la vot domnul Coman
Traian. Cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, Hotărârea privind rectificarea
bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2012, a fost adoptată.
Punctul 6 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren din satul Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava şi însuşirea Raportului de
evaluare al acestuia, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că a
propus acest proiect de hotărâre ca urmare a faptului că în cadrul obiectivului
“Alimentare cu energie electrică Staţie de Epurare în satul Capu Codrului,
comuna Păltinoasa, judeţul Suceava”, trebuie realizată executarea unor lucrări de
construcţie de linii electrice şi a Staţiei electrice de transformare.
În acest sens a fost identificată o suprafaţă de teren, de către experţi
autorizaţi, care corespunde din toate punctele de vedere pentru obiectivul ce
urmează a fi construit. Urmează astfel să cumpărăm suprafaţa de 1.300 mp teren,
identificat prin parcela nr. 1937/2, CF 31070 UAT Păltinoasa. Pentru acest teren
s-a întocmit un Raport de evaluare de către expertul evaluator ANEVAR, dna ing.
Cristina Ionaşcu, a cărui valoare de piaţă a fost stabilită la suma de 13.000 lei.
Domnul primar precizează că întrucât construirea obiectivelor arătate mai
sus sunt în interesul întregii noastre comunităţi, propune consiliului local să
analizeze acest proiect de hotărâre şi să aprobe cumpărarea suprafeţei de 1.300 mp
teren, categoria de folosinţă arabil şi însuşirea Raportului de evaluare prezentat,
care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.
Raportul de specialitate este întocmit de Compartimentul buget-contabilitate
şi Compartimentul urbanism, fiind prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier
superior contabil.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi
turism, este favorabil.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă sunt discuţii la proiectul
de hotărâre prezentat.

Domnul consilier Morar Niculai spune că dânsul consideră suprafaţa de
1300 mp teren propusă pentru cumpărare ca fiind prea mare în raport cu terenul ce
ar fi necesar pentru construirea obiectivelor prezentate. De asemenea, precizează că
preţul acestuia este mare.
Domnul consilier Boşca Gheorghe întreabă dacă acest teren va intra în
domeniul privat al comunei. Întrucât consideră şi dânsul că preţul terenului este
mare, întreabă dacă nu sunt în acea zonă alte persoane dispuse să vândă, eventual
la un preţ mai mic.
Domnul primar răspunde că cetăţeanul de la care va fi cumpărat terenul
intenţiona să construiască pe acea parcelă o locuinţă, acest lucru nemaiputând fi
posibil după construirea obiectivelor noastre, întrucât terenul va fi străbătut de
reţea electrică de tensiune medie. Astfel, proprietarul va fi în imposibilitatea
obţinerii avizului de amplasament din partea SC E-On Moldova SA. În aceste
condiţii, proprietarul terenului a acceptat să vândă parcela doar întreagă.
Se precizează că din mai multe fişe de soluţie prezentate către E-ON
Moldova Distribuţie SA, varianta acceptată de aceştia şi care a primit aviz
favorabil, a fost pentru ca racordul la reţea să se facă de pe terenul propus pentru
cumpărare, aceasta fiind cea mai bună soluţie şi cu un preţ minim de cost pentru
realizarea lucrărilor.
Se mai face cunoscut domnilor consilieri faptul că proprietarul terenului a
solicitat iniţial suma de 30.000 lei pentru acest teren, motivând că terenul este în
intravilanul satului Capu Codrului, cu acces direct la drumul comunal DC27, la
energie electrică, apă potabilă şi canal.
Primarul comunei mai precizează că prin Raportul de evaluare asupra
terenului s-a stabilit preţul minim pentru acest teren, respectiv 13.000 lei.
Răspunzând şi întrebării puse de domnul Boşca Gheorghe, domnul primar
spune că terenul în cauză, după ce va fi cumpărat, va fi introdus în inventarul
domeniului public al comunei Păltinoasa şi că nu s-au găsit alte persoane dispuse
să vândă în acea zonă.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, un număr de 8
consilieri votează “pentru”, iar 6 consilieri “împotrivă”. Au votat împotrivă:
Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Morar
Niculai şi Stasciuc Ştefan. Motivul voturilor împotrivă a fost acela că preţul
terenului este mare. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind
aprobarea cumpărării unui teren din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa,
judeţul Suceava şi însuşirea Raportului de evaluare al acestuia, pentru a cărei
aprobare era nevoie de votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie, nu a fost
adoptată.

În aceste condiţii, domnul consilier Checheriţă George propune rediscutarea
acestui proiect de hotărâre într-o viitoare şedinţă de consiliu, după ce consilierii
interesaţi, în special din grupul USL, vor analiza Raportul de evaluare al terenului
şi anume să se lămurească dacă preţul acestuia a fost stabilit corect.
Punctul 7 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă
Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de
45 mp teren situat în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON
Moldova Distribuţie SA, în vederea executării lucrării “Alimentare cu energie
electrică la locuinţa Oţet Silvia situată în Păltinoasa”, iniţiator fiind domnul
Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face
cunoscut că propune acest proiect de hotărâre ca urmare a adresei nr. 2.319 din
01.08.2012 a SC E.ON Moldova Distribuţie SA, prin care se solicită aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită, pe durata existenţei capacităţilor energetice, a
suprafeţei de 45 mp teren situat în localitatea Păltinoasa, comuna Păltinoasa,
judeţul Suceava, reprezentând teren ocupat de un cablu electric subteran, în
vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locuinţei Oţet
Silvia, situată în localitatea Păltinoasa”. De asemenea s-a mai solicitat
garantarea dreptului de acces gratuit la locul de amplasare al reţelelor de distribuţie
a energiei electrice pentru executarea lucrărilor şi dreptului de acces gratuit la
capacităţile energetice cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii,
revizii şi avarii. Faţă de cele expuse domnul primar propune aprobarea celor
solicitate de către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, întrucât aceste lucrări sunt în
interesul cetăţenilor şi comunităţii noastre.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta,
consilier urbanism.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism,
protecţia mediului şi turism, care este favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru”
14. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind transmiterea în folosinţă
gratuită a suprafeţei de 45 mp teren situat în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava,
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, în vederea executării lucrării “Alimentare
cu energie electrică la locuinţa Oţet Silvia situată în Păltinoasa”, a fost adoptată.
Punctul 8 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă
Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii scrisorii de

garantare de la FGCR – IFN SA, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian
– primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face
cunoscut domnilor consilieri că solicitată aprobarea prelungirii duratei de execuţie
a contractului de finanţare nr. C322040813500063/26.06.2009 încheiat între
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.) şi Comuna
Păltinoasa, la proiectul “Reţele de canalizare şi staţie de epurare în satele
Păltinoasa şi Capu Codrului; Extindere de reţea cu apă potabilă în satul Capu
Codrului; Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul public de
gospodărire comunală Păltinoasa; Modernizare drumuri comunale neclasate în
comuna Păltinoasa; Amenajare sală muzeu tradiţii populare; Amenajare centru de
consiliere a persoanelor victimelor ale violenţei în familie”cu încă 6 luni, respectiv
până la data de 26.06.2013.
Motivele care au condus la luarea deciziei de solicitare a Prelungirii duratei
de execuţie a contractului cu încă 6 luni sunt:
- lucrările de execuţie nu au fost finalizate în totalitate;
- necesitatea executării lucrărilor de construcţie de linii electrice şi a
Staţiei electrice de transformare în cadrul obiectivului “Alimentare cu
energie electrică Staţie de Epurare în satul Capu Codrului, comuna
Păltinoasa, judeţul Suceava”;
- întocmirea documentaţiilor şi achiziţia publică pentru obiectivul
“Alimentare cu energie electrică Staţie de Epurare în satul Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava”, necesită respectarea
unor termene prevăzute de lege, care contribuie la prelungirea duratei de
execuţie şi punere în funcţiune a proiectului “Reţele de canalizare şi
staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu Codrului”;
- imposibilitatea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare în termenul stabilit
întrucât nu s-au efectuat recepţiile la terminarea lucrărilor.
Raportul de specialitate este prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier
contabil în cadrul Compartimentului buget, contabilitate.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru
agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism,
protecţia mediului şi turism, care este favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează
“pentru” 14. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea
prelungirii valabilităţii scrisorii de garantare de la FGCR – IFN SA, a fost
adoptată.

Punctul 9 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă
Proiectul de hotărâre privind susţinerea Programului “Biblionet – lumea în
biblioteca mea”, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face
cunoscut faptul că Biblioteca comunală Păltinoasa a fost selectată să participe în
cadrul Programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea.
Pentru demararea acestui proiect sunt necesare câteva condiţii şi anume:
- Consiliul local Păltinoasa să adopte o hotărâre privind aprobarea
susţinerii Programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea”, conform
proiectului de hotărâre în discuţie;
- Până la 1 octombrie 2012 trebuie încheiate lucrările de renovare necesare
deschiderii noilor servicii de acces public gratuit la Internet din spaţiul
bibliotecii publice;
- Bibliotecarul trebuie să lucreze 8 ore pe zi.
În Raportul de specialitate întocmit de dl Berghieva Liviu - consilier contabil
şi dna Grumăzescu Adriana - bibliotecar, se precizează că susţinerea Programului
“Biblionet – lumea în biblioteca mea” de către Consiliul local Păltinoasa,
presupune suportarea de către acesta a costurilor aferente administrării spaţiului
din biblioteca locală, unde vor funcţiona calculatoarele cu acces public gratuit la
Internet, în ceea ce priveşte:
a) abonamentul Internet;
b) asigurarea echipamentelor donate prin programul Biblionet;
c) plata utilităţilor;
d) asigurarea securităţii spaţiului prin instalarea unor sisteme de siguranţă;
a) finanţarea costurilor de transport şi cazare ale bibliotecarului pentru
participarea la cursurile de instruire organizate de Biblionet, la Biblioteca
Bucovinei “I.G.Sbiera” Suceava.
Sumele necesare susţinerii Programului “Biblionet – lumea în biblioteca
mea”, pentru activităţile prevăzute mai sus, vor fi suportate de la bugetul local.
Rapoartele de avizare sunt prezentate de Comisia de specialitate pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte, protecţie copii, al cărei preşedinte este dl Checheriţă George şi de
Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, al cărei
preşedinte este dl Wendling Eduard-Rudolf, ambele fiind favorabile.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează
“pentru” 14. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind susţinerea
Programului “Biblionet – lumea în biblioteca mea”, a fost adoptată.

Punctul 10 din ordinea de zi: domnul primar prezintă cererea SC RIDANA
RARĂU SRL Suceava, înregistrată cu nr. 4.486 din 20.08.2012, care prin
reprezentantul legal Jitariu Gheorghe, solicită aprobarea reglementării juridice a
accesului către punctul de lucru de exploatare agregate minerale în perimetrul de
exploatare Bucovăţ, râul Moldova.
Domnii consilieri consultă documentaţia depusă de SC RIDANA RARĂU
SRL Suceava, din care rezultă drumul de acces propus.
Întrucât din documentaţie reiese faptul că drumul propus prin planul de
amplasament prezentat nu apare în harta cadastrală ca un drum de exploatare/acces
existent, se solicită SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, să prezinte identificarea
terenului din acea zonă şi acordul scris al proprietarului/proprietarilor acestor
terenuri că sunt de acord cu drumul respectiv.
De asemenea, domnii consilieri au menţionat că nu sunt de acord cu
exploatarea de agregate minerale de râu în perimetrul de exploatare Bucovăţ, râul
Moldova (malul stâng), întrucât în acea zonă terenurile agricole ale cetăţenilor şi
păşunea comunei au fost distruse şi luate de ape în multe rânduri la inundaţii.
Cetăţenii care au fost păgubiţi de terenurile agricole avute în acea zonă sunt
revoltaţi de existenţa balastierelor care fac exploatări în continuare.
Întrucât punctele din ordinea de zi au fost epuizate şi nu mai sunt alte
probleme semnalate de consilieri, preşedintele de şedinţă, domnul Nuţu Constantin
declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Nuţu Constantin

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

