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PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 29 octombrie 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.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin
Dispoziţia nr. 414 din 22 octombrie 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.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
21.09.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 39 din 21.09.2012
privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local Păltinoasa în cadrul Consiliului de
administraţie al unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din comuna Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren în localitatea Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 10 mp
teren situat în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Moldova Distribuţie SA
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. 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
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: Întrucât mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului
consilier Nuţu Constantin a expirat, se propune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă.
Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de doamna secretar Corfală Georgeta.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, este
favorabil.
Se fac propuneri pentru un nou preşedinte de şedinţă.
Domnul consilier Vartolomei Constantin-Sorinel propune pe doamna Rotari Eugenia.
Domnul consilier Coman Traian propune pe domnul consilier Adomniţei Mihai.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supun la vot propunerile făcute.
Se votează prin vot deschis. Se supune la vot propunerea pentru doamna consilier Rotari
Eugenia. În urma exercitării dreptului la vot, doamna consilier Rotari Eugenia a obţinut un
număr de 8 voturi “pentru” şi 7 voturi “abţineri”. S-au abţinut de la vot: Adomniţei Mihai, Boşca
Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling
Eduard-Rudolf.
Se supune la vot propunerea pentru domnul consilier Adomniţei Mihai. În urma
exercitării dreptului la vot, domnul consilier Adomniţei Mihai a obţinut un număr de 7 voturi
“pentru” şi 8 voturi “abţineri”. S-au abţinut de la vot: Badali Elena-Rahila, Bergheva Florin-Ioan,
Moroşan Gheorghe, Nuţu Constantin, Nuţu Ionel, Rotari Eugenia, Tiron Irinel-Neculai şi
Vartolomei Constantin-Sorinel.
Având în vedere rezultatul votului, doamna Rotari Eugenia este aleasă preşedinte de
şedinţă, cu majoritate de voturi a consilierilor locali în funcţie. Aceasta va conduce lucrările
şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta, 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.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.09.2012.
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 extraordinară din data de 21.09.2012 a fost aprobat.
Punctul 3 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.
62315 din 09.10.2012 a DGFP Suceava 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 - 172.000
lei, din care:

- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea ch. cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte
drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, în
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – 172.000 lei;
- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar
de stat: 0.
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 15 consilieri prezenţi, 15 consilieri votează “pentru”. În
unanimitate de voturi, Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2012, a fost adoptată.
Punctul 4 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local al comunei Păltinoasa nr.
39 din 21.09.2012, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că prin Hotărârea
nr. 39 din 21.09.2012 au fost desemnaţi domnii Nuţu Constantin şi Tiron Irinel-Neculai
reprezentanţi ai Consiliului local Păltinoasa, ca membri în Consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din comuna Păltinoasa.
Întrucât în baza art. 87, litera d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de
viceprimar este incompatibilă cu cea de membru în consiliul de administraţie al şcolii, propune
să fie desemnat un alt consilier local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Bogdan
Vodă” Capu Codrului.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de dna Corfală Georgeta, secretarul
comunei.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, al cărei preşedinte
este dl Checheriţă George, este favorabil.
Doamna preşedinte de şedinţă roagă pe domnii consilieri să facă propuneri pentru
reprezentantul consiliului local în cadrul Consiliului de administraţie la Şcoala Gimnazială
„Bogdan Vodă” Capu Codrului.
Domnul consilier Vartolomei Constantin-Sorinel propune pe domnul Bergheva FlorinIoan .
Întrucât nu mai sunt alte propuneri, consilierii sunt de acord să se voteze prin vot deschis.
Se supune la vot propunerea pentru domnul consilier Bergheva Florin-Ioan. În urma
exercitării dreptului la vot, acesta a obţinut un număr de 8 voturi “pentru” şi 7 voturi “abţineri”.

S-au abţinut de la vot: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian,
Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi “PENTRU” prevăzut de lege, al
majorităţii consilierilor locali în funcţie, domnul consilier Bergheva Florin-Ioan va fi
reprezentantul Consiliului local Păltinoasa la Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind modificarea art. 2 din Hotărârea
Consiliului local al comunei Păltinoasa nr. 39 din 21.09.2012, a fost adoptată.
Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren în localitatea Capu Codrului, comuna
Păltinoasa, judeţul Suceava, 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 cererii numitului Orheian Ioan, domiciliat în
localitatea Capu Codrului, judeţul Suceava, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 9.538 din
12.11.2007, prin care solicită atribuirea de teren în folosinţă gratuită în vederea construirii unei
locuinţe pentru familia sa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, actualizată.
Domnul primar propune atribuirea suprafeţei de 500 mp situat în intravilanul localităţii
Capu Codrului familiei Orheian Ioan şi Orheian Mihaela-Sînziana. Face cunoscut că solicitantul,
cu familia sa, se încadrează în prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
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.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind atribuirea unei suprafeţe de teren în localitatea Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, a fost adoptată.
Punctul 6 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 10 mp teren situat în
comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, 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. 3.309 din 23.10.2012 a SC E.ON
Moldova Distribuţie SA, prin care se solicită aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pe
durata existenţei capacităţilor energetice, a suprafeţei de 10 mp teren situat în localitatea
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, reprezentând teren ocupat de branşament
electric subteran, în vederea executării lucrării „Alimentare cu energie electrică a locuinţei
Aslam Dănuţ, 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.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 10 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 Aslam Dănuţ situată în
Păltinoasa”, a fost adoptată.
Punctul 7 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.
Domnul primar face cunoscut 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 nefavorabil.
Consilierii locali sunt 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 foarte grav afectate.
Domnul consilier Checheriţă George spune că cetăţenii comunei nu au nimic de câştigat
dacă se va aproba acest proiect de hotărâre, ci dimpotrivă, terenurile acestora vot fi afectate în
continuare.
Domnul primar întreabă dacă e posibil să fie aprobat proiectul de hotărâre cu unele
condiţii.
Consilierii nu sunt de acord şi doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează
“împotrivă” 15. Având în vedere rezultatul votului, 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.

Doamna Rotari Eugenia întreabă domnii consilieri dacă mai au şi alte probleme de
semnalat:
Domnul consilier Adomniţei Mihai spune să se afişeze la primărie condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească cetăţenii pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzire.
Dna Corfală Georgeta - secretar, răspunde că aceste condiţii sunt afişate la sediul
primăriei şi la Compartimentul de asistenţă socială şi autoritate tutelară.
Domnul consilier Mihai Adomniţei mai precizează că sunt becuri pe stâlpii de la
iluminatul public din satul Păltinoasa care nu funcţionează.
Domnul consilier Boşca Gheorghe precizează că şi în satul Capu Codrului iluminatul
public nu funcţionează în toate zonele.
Domnul primar spune că va lua măsuri în sensul înlocuirii becurilor de la iluminatul
public care nu funcţionează.
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

