Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 07 decembrie 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 12 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Lipsesc următorii consilieri: Coman Traian, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa primarului, prin
Dispoziţia nr. 478 din 04 decembrie 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.
În continuare se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
16.11.2012
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 modificarea Anexei la Strategia de dezvoltare locală în
perioada 2008-2013 aprobată prin HCL nr. 9/2008
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Proiectul ordinii de zi prezentat 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 extraordinare din data de 16.11.2012.
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 16.11.2012 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.

nr. 62969 din 04.12.2012 a DGFP Suceava prin care s-a comunicat repartizarea sumelor
defalcate la nivelul comunelor, astfel:
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii
şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din
învăţământul preuniversitar de stat – 22.500 lei.
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.
Domnul consilier Morar Niculai întreabă câţi bani au fost alocaţi Şcolii Gimnaziale din
satul Păltinoasa şi Şcolii Gimnaziale Capu Codrului.
Răspunde dl Berghieva Liviu: Şcolii Gimnaziale Capu Codrului a fost alocată suma de
505 lei, iar restul de 21.995 lei Şcolii Gimnaziale Păltinoasa, în funcţie de nevoile fiecăreia
pentru acoperirea sumelor băneşti necesare achitării salariilor. Se precizează că prin această
rectificare, şcolile din comună se încadrează la cheltuielile cu salariile pentru anul 2012.
Domnul consilier Morar Niculai mai întreabă dacă s-au alocat bani şi la “materiale”
pentru cele două şcoli.
Răspunde dl Berghieva Liviu: La capitolul “materiale” nu s-au alocat şcolilor bani prin
această rectificare de buget.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri votează “pentru”. În
unanimitate de voturi, Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2012, a fost adoptată.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind modificarea Anexei la Strategia de dezvoltare locală în perioada 2008-2013
aprobată prin HCL nr. 9/2008, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar aminteşte domnilor
consilieri de faptul că la nivelul comunei Păltinoasa se află în derulare Proiectul integrat “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 victime ale violenţei în familie” din cadrul Programului “Fonduri europene
nerambursabile – renovarea şi dezvoltarea satelor – măsura 322”.
Se specifică faptul că Centrul de consiliere a persoanelor victime ale violenţei în familie
trebuie acreditat întrucât va furniza servicii primare şi specializate de asistenţă socială.
Din aceste motive se propune modificarea Anexei la Strategia de dezvoltare locală în
perioada 2008-2013, aprobată prin Hotărârea nr. 9 din 18.03.2008 de Consiliul local al comunei

Păltinoasa, prin introducerea unor noi obiective şi va avea forma prezentată în anexa care face
parte integrantă din proiectul de hotărâre.
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, este favorabil.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, 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 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri votează “pentru”. În
unanimitate de voturi, Hotărârea privind modificarea Anexei la Strategia de dezvoltare locală în
perioada 2008-2013 aprobată prin HCL nr. 9/2008, a fost adoptată.
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

