Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
CONSILIUL LOCAL

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 03 decembrie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 14,00, la care
participă 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. 615 din
27 noiembrie 2015, 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.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru-Cristian, primarul comunei, Berghieva Liviu –
contabil şi Catargiu Elena, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Păltinoasa, pentru doamna secretar Corfală Georgeta care lipseşte motivat.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de 12.11.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa,
judeţul Suceava 2014-2020
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de extindere a intravilanului comunei
Păltinoasa prin Reactualizarea Planului Urbanistic General
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
6. Prezentarea următoarelor documente emise de Camera de Conturi Suceava:
- Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 43/96 din
21.11.2012, înregistrat la UAT Păltinoasa sub nr. 5546 din 16.10.2015 şi la Camera de Conturi
Suceava sub nr. 1684/1246/96 din 19.10.2015
- Decizia nr. 43/96/1 din 05.11.2015 de prelungire a termenului de realizare a măsurilor dispuse prin
Decizia nr. 43/96 din 21.11.2012
- Raportul de audit înregistrat cu nr. 5544 din 16.10.2015 al Camerei de Conturi Suceava efectuat în
perioada 17.09.2015 – 16.10.2015
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: Întrucât mandatul de preşedinte al domnului Adomniţei Mihai a
expirat, se propune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă.

Doamna Catargiu Elena, prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru-Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
Raportul de specialitate este întocmit 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 Nuţu Constantin propune pe domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 15 consilieri votează “pentru”.
Având în vedere rezultatul votului, hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă a fost
adoptată şi devine HCL nr. 33, iar domnul Wendling Eduard-Rudolf este ales preşedinte de şedinţă
pentru următoarele 3 luni. Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate, în condiţiile legii.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei Catargiu Elena pentru a
prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 12.11.2015. Nefiind obiecţiuni cu privire
la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 15 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data de
12.11.2015 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu - consilier contabil, prezintă Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, iniţiator fiind
domnul Carpiuc Dumitru-Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Raportul său, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de hotărâre ca urmare a
prevederilor art.83, al.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2015.
Propun prezenta rectificare a bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, pentru
suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local cu suma de 219.380 lei pe an şi trimestrul IV.
Fac cunoscut că în baza adresei nr. 26873 din 13.11.2015 a Consiliului Judeţean Suceava, ni s-a
comunicat că prin Hotărârea nr. 199 din 13.11.2015 a Consiliului Judeţean Suceava s-a aprobat repartizarea pe

unităţile administrative-teritoriale din judeţul Suceava a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2015, comunicate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, în
baza OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare.
Sumele repartizate şi aprobate de Consiliul Judeţean Suceava sunt: Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale: 48.057 lei.
Faţă de cele arătate în raportul la proiectul de hotărâre s-au mai produs unele modificări privind
rectificarea bugetului local, în sensul că prin adresa nr. 27473 din 19.11.2015, Consiliul Judeţean
Suceava ni s-a comunicat că s-a alocat suma de 121.980,00 lei comunei noastre pentru realizarea
Programului privind elaborarea şi/sau actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Păltinoasa.
Am evidenţiat şi această sumă în rectificarea bugetului local, pentru a se face de urgenţă plăţile
cuvenite în vederea urgentării finalizării PUG-ului comunei Păltinoasa.
Diferenţa de venituri până la suma totală de 219.380 lei provine din:
-

Impozitul pe venit: 1.930 lei

-

Impozite şi taxe pe proprietate: 25.900 lei

-

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizaţii: 21.513 lei

Suma respectivă este evidenţiată la partea de venituri şi cheltuieli, conform anexei la prezentul proiect de
hotărâre.

Raportul de specialitate este întocmit de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil. Acesta
prezintă domnilor consilieri şi anexa privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, la
Proiectul de hotărâre prezentat, cu modificarea adusă, 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, din cadrul Consiliului local
este favorabil.
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.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, este favorabil.
Nefiind discuţii cu privire la materialele prezentate, domnul 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”. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind rectificarea
bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, a fost adoptată şi devine HCL nr. 34.
Punctul 4 al ordinii de zi: Doamna Catargiu Elena - consilier achiziţii publice, prezintă
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa,
judeţul Suceava 2014-2020, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru-Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În expunerea de motive domnul primar arată că planificarea strategică este un proces sistematic,
prin care comunităţile pot să îşi creeze imaginea viitorului şi pot concepe etapele necesare, în funcţie de
resursele potențialele locale, pentru a realiza acel viitor. Comisia Europeană recomandă ca începând
din anul 2014 proiectele ce urmează a fi finanțate din fonduri structurale să fie prinse într-o strategie de
dezvoltare locală, judeţeană şi regională, în vederea unei dezvoltări durabile coerente. Existenţa unui
document strategic la nivel local fiind astfel o condiţie obligatorie de accesare a fondurilor structurale.
Atragerea de fonduri structurale va reprezenta principala oportunitate de dezvoltare a comunei
Păltinoasa, astfel că pregătirea viitoarei perioade de programare în accesarea de fonduri europene
nerambursabile 2014 – 2020 devine prioritară. Strategia de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa
trasează orientările generale ale dezvoltării comunei, asigurând valorificarea resurselor materiale,
financiare, informaţionale şi umane de care dispune, acest proces fiind unul sistematic, prin care
comunitatea poate să îşi creeze imaginea viitorului şi poate concepe etapele necesare, în funcţie de
aceste resurse, pentru a realiza acel viitor.
Obiectivul strategiei de dezvoltare este de a oferi locuitorilor comunei, autorităţilor
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, societăţii civile şi mediului privat un instrument
metodologic şi legal pe baza căreia să se poată structura şi planifica implementarea pachetului de
programe şi proiecte pe termen mediu.
Raportul de specialitate este întocmit de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil şi doamna
Catargiu Elena, consilier achiziţii publice.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului local
este favorabil.
Nefiind discuţii cu privire la materialele prezentate, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 14
consilieri votează “pentru”. Domnul consilier Checheriţă George se abţine de la vot. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Păltinoasa,
judeţul Suceava 2014-202, a fost adoptată şi devine HCL nr. 35.

Punctul 5 al ordinii de zi: Doamna Catargiu Elena - consilier achiziţii publice, prezintă
Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de extindere a intravilanului comunei Păltinoasa
prin Reactualizarea Planului Urbanistic General, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru-Cristian –
primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive domnul primar supune spre aprobare Consiliului local
Păltinoasa, propunerea de extindere a intravilanului comunei Păltinoasa cu suprafaţa de 495,92 ha,
amplasată conform Planşei A1 elaborată de SC PROTEUS SRL Suceava.
Raportul de specialitate este întocmit de doamna ing. Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier
urbanism.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului local
este favorabil.
Nefiind discuţii cu privire la materialele prezentate, domnul 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”. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea
propunerii de extindere a intravilanului comunei Păltinoasa prin Reactualizarea Planului Urbanistic
General, a fost adoptată şi devine HCL nr. 36.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au de semnalat diverse probleme.
Domnul consilier Bergheva Florin-Ioan face cunoscut că în satul Capu Codrului, în zona de
intersecţie a uliţelor Catargeni şi Orheni, se adună ape de la ploi sau topirea zăpezilor şi afectează
clădirile din acea zonă. De aceea propune efectuarea unei canalizări în acea zonă.
Nefiind alte discuţii, domnul Wendling Eduard-Rudolf declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
WENDLING EDUARD-RUDOLF

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

