Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 04 aprilie 2013, 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 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.
140 din 01 aprilie 2013, 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 domnul Bergheva Florin-Ioan, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 28.02.2013.
Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile adoptate, în
condiţiile legii.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretar al comunei.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
29.03.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr. 20 din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ la
nivelul comunei Păltinoasa, pentru anul şcolar 2013-2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Prezentarea Rapoartelor de activitate pentru anul 2012 ale domnilor consilieri:
Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Morar Niculai, Stasciuc
Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
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: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29.03.2013. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.

Cu un număr de 8 voturi “pentru” şi 7 “abţineri”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din
data de 29.03.2012 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 20
din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiator fiind domnul Carpiuc
Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
Proiectul de hotărâre cu anexa acestuia, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate
la proiectul de hotărâre au fost prezentate şi în şedinţele anterioare, respectiv în şedinţele
extraordinare din 18.03.2013 şi 21.03.2013 şi în şedinţa ordinară din 29.03.2013, consilierii
locali cunoscând problemele supuse spre aprobare.
Domnul primar dă citire domnilor consilieri prezenţi, adreselor înaintate de grupul de
consilieri USL în ziua de 04.04.2013, înregistrate cu nr. 2.014 şi 2.013 din 04.04.2013.
Pentru interpelarea înregistrată cu nr. 2014 din 04.04.2013, prin care s-au cerut lămuriri
cu privire la raportul de audit financiar efectuat în anul 2012 şi la cauza întreruperii iluminatului
public, s-a întocmit un răspuns scris, fiind înmânat în timpul şedinţei grupului de consilieri USL.
La interpelarea înregistrată cu nr. 2.013 din 04.04.2013, referitor la clarificări privind
obiectivul de investiţii Drumul comunal nr. 1, se face cunoscut domnilor consilieri că răspunsul
va fi întocmit ulterior, în termen legal. Nu s-a putut face răspuns la această interpelare pentru
această şedinţă, întrucât salariaţii cu atribuţii în întocmirea acestui răspuns erau în deplasare
pentru rezolvarea unor probleme legate de Proiectul integrat aflat în derulare din cadrul Măsurii
322.
Domnul primar întreabă consilierii din cadrul grupului USL ce neclarităţi au în legătură
cu Drumul comunal nr. 1, care este menţionat la poziţia nr. 166 din Anexa privind completările
aduse la Inventarul domeniului public al comunei Păltinoasa, la proiectul de hotărâre supus spre
aprobare.
Domnul consilier Coman Traian arată că în planurile de amplasare în zonă, proiectul
prevedea doar centura de drum din spatele sălii de sport, fără acel drum care face legătura din
Drumul nr. 1 la drumul comunal DC27, ce trece pe lângă clădirea Restaurantului “Andrei”.
Interpelarea depusă de grupul de consilieri USL face referire doar la această breşă de drum.
Domnul primar explică faptul că acea porţiune de drum nu face obiectul bunurilor
propuse a fi introduse în Inventarul public al comunei Păltinoasa, prin proiectul de hotărâre în
discuţie la acest punct din ordinea de zi. Se arată foarte clar în anexa la proiectul de hotărâre, la
poziţia nr. 166, că Drumul comunal nr. 1 se situează de la DN17 la casa cu nr. 383. Drumul de
legătură între Drumul comunal nr. 1 şi DC27 pe lângă terenul de sport, nu este inclus la
obiectivul de la poziţia nr. 166. Această porţiune de drum a fost prevăzută în proiectul de
modernizare a drumurilor comunale, dar nu a fost plătită din fonduri europene. Acest drum a fost
executat de SC “Drumuri şi Poduri” SA Suceava în anul 2009, plata acestuia fiind făcută din
bugetul local.
Doamna secretar Corfală Georgeta spune că, într-adevăr, porţiunea de drum comunal ce
face legătura între Drumul comunal nr. 1 şi DC27 pe lângă terenul de sport, nu face obiectul
proiectului de hotărâre propus spre aprobare la acest punct din ordinea de zi. Obiectivele propuse
a fi trecute în Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Păltinoasa prin proiectul de
hotărâre în discuţie, sunt doar obiectivele din cadrul Proiectului integrat prin Măsura 322.

Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt discuţii la acest punct din ordinea de
zi, pentru a se proceda la supunerea la vot a proiectului de hotărâre în discuţie.
Domnul consilier Wendling Eduard este nemulţumit de faptul că, aşa cum a constatat din
procesul-verbal al şedinţei din 29.03.2013, s-a menţionat faptul că grupul de consilieri USL nu a
fost prezent în ziua de 22.03.2013, aşa cum s-a convenit în şedinţa extraordinară din 21.03.2013.
El susţine că nici consilierii PDL nu au fost prezenţi în acea zi în sala de şedinţe, fiind informat
în acest sens de domnul consilier Adomniţei Mihai.
Consilierii PDL se arată miraţi de cele relatate de domnul Wendling Eduard, deoarece
ceea ce susţine dânsul nu este real; aceştia subliniază faptul că în ziua de 22.03.2013, înainte
chiar cu 10 minute de orele 12,00, toţi consilierii PDL, împreună cu primarul comunei şi cu
doamna secretar au fost prezenţi în sala de şedinţă, unde au stat aproximativ până la 12,15, după
care au plecat.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan întreabă pe domnul primar când se rezolvă problema
iluminatului public în comună, pentru că cetăţenii sunt foarte nemulţumiţi de faptul că acesta este
întrerupt în totalitate.
În acest sens, grupul de consilieri USL mai depune o interpelare scrisă prin care solicită
clarificări cu privire la modul de alocare al fondurilor băneşti pentru iluminatul public şi
salubrizare.
Doamna secretar dă citire interpelării depuse.
Domnul primar face cunoscut că se va face răspunsul scris solicitat la această interpelare,
în termen legal. Referitor la faptul că în interpelarea prezentată se arată că iluminat este doar la
sala de sport şi la locuinţa primarului, domnul primar subliniază că noaptea sunt aprinse becuri la
clădirea Sălii de sport, deoarece acolo îşi desfăşoară activitatea instituţia Primăriei comunei
Păltinoasa şi tot acolo sunt depozitate utilajele achiziţionate prin Proiectul integrat din cadrul
Măsurii 322, cu fonduri europene. Iluminatul la această instituţie este suportat de Primărie. În
ceea ce priveşte iluminatul de la locuinţa de domiciliu, specifică că acolo este consum propriu şi
nu este de la iluminatul public.
Domnul primar mai menţionează că prin întreruperea iluminatului public s-a făcut
economie importantă la bugetul local. Iluminatul public nu funcţionează în comuna Păltinoasa,
deoarece avem mari datorii la E-ON Energie România SA. Întreruperea energiei electrice a fost
solicitată de Primăria comunei Păltinoasa, pentru că în cazul în care întreruperea furnizării era
făcută de E-ON trebuia să plătim penalizări şi noi taxe pentru deconectarea/reconectarea
locurilor de consum. Pentru a se face economie la iluminatul public, au fost cumpărate 200
becuri cu LED-uri, pentru a fi înlocuite lămpile existente la stâlpi, consumul de energie fiind
mult diminuat. Primarul spune că este conştient de faptul că cetăţenii comunei sunt nemulţumiţi
de faptul că iluminatul public a fost întrerupt, dar că nu a avut pe moment o altă alternativă.
Sperăm ca în aproximativ o lună să rezolvăm şi această problemă.
Domnul consilier Checheriţă George insistă să fie găsită o soluţie privind iluminatul
public. Să se facă economie, dar să fie totuşi asigurat iluminatul între anumite ore din noapte sau
măcar pentru week-end.
Domnul primar spune că se vor face demersuri la E-ON Energie România SA, pentru
eşalonarea datoriei pe care o avem faţă de această societate, iar după aprobare se va putea
deschide iluminatul public.
Domnul consilier Checheriţă George întreabă ce riscuri ar fi dacă acest proiect de
hotărâre nu ar fi aprobat.

Domnul primar spune că Hotărârea privind aprobarea modificării şi completării
Inventarului domeniului public al comunei Păltinoasa, este un document specific Măsurii 322 şi
face parte din documentaţia ce trebuie depusă pentru obţinerea tranşei a 3-a de plată la APDRP.
Data limită de depunere era 26.03.2013, dar întrucât această hotărâre nu a fost aprobată, am
făcut cerere de prelungire a depunerii documentaţiei până pe 26.04.2013. Deci în concluzie,
neaprobarea acestui proiect de hotărâre, duce nu doar la refuzul plăţii tranşei a 3-a de finanţare,
ci la pierderea întregii finanţări a proiectului şi implicit la îndatorarea comunei noastre cu
întreaga sumă a proiectului, mai exact cu aproximativ 2 milioane de euro.
Domnul consilier Bergheva Florin subliniază faptul că impactul ar fi asupra cetăţenilor
comunei în primul rând, de aceea ar trebui să votăm acest proiect de hotărâre în şedinţa de azi şi
nu mai târziu.
Consilierii USL solicită o pauză pentru consultări. Pe timpul pauzei, aceştia părăsesc sala
de şedinţă.
La revenirea grupului USL în sala de şedinţă, se reiau lucrările şedinţei.
Domnul consilier Coman Traian, în numele grupului de consilieri USL, are o propunere:
având în vedere că în bugetul local s-a alocat o sumă destul de mică pentru iluminatul public,
propune să se facă o rectificare de buget, prin care să se ia bani de la salubrizare şi să se
suplimenteze la iluminat.
Domnul consilier Wendling Eduard spune că dacă în prezent avem o datorie de
aproximativ un miliard de lei pentru iluminatul public, în anul 2014 ajungem să plătim mult mai
mult, dacă nu facem economii la toate serviciile.
Domnul primar recunoaşte că s-au alocat mai mulţi bani la salubrizare decât la iluminatul
public dar în mod evident, cheltuielile privind serviciile pentru salubrizare sunt mai mari. Pentru
ridicarea deşeurilor menajere de la cetăţenii comunei, Primăria Păltinoasa are încheiat contract
cu firma SC FLOR CONSTRCT SA Suceava. Transportul deşeurilor menajere se face cu această
firmă la locul special amenajat în municipiul C-lung Moldovenesc.
Referitor la rectificarea bugetară, aceasta nu se poate face imediat, ci în momentul în care
este posibil acest lucru şi anume: când se primesc sume de bani de la DGFP Suceava sau de la
Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetului sau pentru alte situaţii, sau când au loc creşteri
ale veniturilor din cadrul bugetului local şi care necesită o repartizare pe cheltuieli.
Domnul consilier Wendling Eduard propune ca pentru a se economisi la transportul
deşeurilor menajere, acestea să fie transportate la Gura Humorului şi nu la C-lung Moldovenesc.
Domnul primar spune că dacă s-ar putea rezolva cu transportul deşeurilor menajere la
locurile special amenajate din oraşul Gura Humorului, ar fi foarte bine. Nu este mulţumit de
această situaţie şi crede că va rezilia, dacă va fi posibil din punct de vedere juridic, contractul cu
firma SC FLOR CONSTRCT SA Suceava.
Domnul Wendling Eduard spune în concluzie că dorinţa grupului de consilieri USL este
aceea de diminuare a cheltuielilor cu serviciul de salubrizare, deoarece se plăteşte prea mult.
Implicit se solicită găsirea de soluţii urgente pentru reconectarea la alimentarea cu energie a
iluminatului public în toată comuna.
Domnul consilier Coman Traian spune că ar trebui să fie rediscutat contractul cu SC
FLOR CONSTRCT SA Suceava, pentru diminuarea cheltuielilor în acest domeniu.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune ca salariaţii acestei firme să fie urmăriţi şi
verificaţi în permanenţă pentru a nu se plăti atât de mulţi bani la serviciile privind salubrizarea.
Domnul Coman Traian insistă să se rezolve în această săptămână problema iluminatului
public.

Domnul primar spune că va face tot posibilul ca până la finele lunii aprilie să fie
rezolvată această problemă, cu condiţia să ne fie aprobată eşalonarea datoriei pe care o avem faţă
de E-ON Energie România SA. De asemenea, promite ca la prima rectificare bugetară, la
propunerea consilierilor locali, se va rectifica suma necesară pentru iluminatul public. Insistă
încă o dată, adresându-se în special consilierilor USL, să voteze acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan, adresându-se domnului primar, îşi prezintă
nemulţumirea de faptul că li s-a interzis unor agenţi economici să ia pâine de la societatea unde
este administrator, pentru a fi vândută cetăţenilor, ca urmare a unor neînţelegeri din campania
electorală din anul 2012.
Primarul comunei ia cuvântul şi spune că acuzaţiile aduse de domnul Stasciuc Ştefan la
persoana sa, sunt nefondate şi nu sunt adevărate: Nu am interzis nici unui agent economic să ia
sau să nu ia pâine de la oricare producător. Nu mă ocup cu astfel de lucruri.
Doamna consilier Rotari Eugenia spune că problema privind votarea Proiectului de
hotărâre în discuţie este mult mai important decât distribuirea pâinii produsă de societatea
domnului Stasciuc Ştefan. Trebuie să ne concentrăm cu toţii pentru această problemă, pentru că
toţi avem nevoie până la urmă de apă curentă în casele noastre şi de canalizare.
Domnul Vartolomei Sorin spune că toţi agenţii economici îşi iau marfa de unde consideră
ei de cuviinţă, iar această discuţie nu-şi are rostul în această şedinţă, cu atât mai mult la acest
punct din ordinea de zi.
Consilierii USL solicită o pauză pentru consultări. Pe timpul pauzei, aceştia părăsesc sala
de şedinţă.
La revenirea grupului USL în sala de şedinţă, se reiau lucrările şedinţei.
Domnul consilier Coman Traian ia cuvântul şi propune la iniţiativa consilierilor USL: La
prima rectificare de buget să se găsească soluţii pentru a se transfera bani de la salubrizare către
iluminatul public. La această rectificare să fie consultaţi şi consilierii USL. Mergem pe cuvântul
de onoare al domnului primar că se vor rezolva aceste probleme şi să ne gândim că în viitor vor
mai apare situaţii în care unele hotărâri de consiliu local se votează cu 2/3 voturi. Deci şi noi,
consilierii USL, vrem binele comunei Păltinoasa şi al locuitorilor acesteia.
Domnul Checheriţă George: aceasta a fost o lecţie de reconciliere pentru toată lumea. Ar
trebui să mergem înainte cu soluţii pozitive, pentru binele comunei noastre.
Nu mai sunt alte discuţii la acest punct din ordinea de zi.
Domnul Bergheva Florin-Ioan supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 14 consilieri votează “pentru”. S-a abţinut
de la vot domnul Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului, Proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 20
din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobat.
Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ la nivelul comunei
Păltinoasa, pentru anul şcolar 2013-2014, iniţiator domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa. În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că
prin adresa nr. 1326 din 21.02.2013 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a revenit la avizul
conform transmis cu nr. 242 din 16.01.2013, în baza căruia Consiliul local Păltinoasa a adoptat
Hotărârea nr. 4 din 28.02.2013. Prin noul aviz conform, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava
propune ca Şcoala Gimnazială Păltinoasa să aibă personalitate juridică, întrucât în urma unui

recensământ efectuat s-a constatat că şi în anul şcolar 2013-2014 şcoala va avea peste 300 de
elevi şi preşcolari. De asemenea, cu adresa nr. 444 din 22.03.2013 a Şcolii Gimnaziale
Păltinoasa, s-a comunicat Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014, din
care rezultă un număr de 302 elevi şi preşcolari pentru anul şcolar 2013-2014 şi se asumă cifra
de şcolarizare raportată la ISJ Suceava, în baza căruia s-a emis noul aviz conform. Se propune de
asemenea, abrogarea Hotărârii nr. 4 din 28.02.2013 adoptată de Consiliul local Păltinoasa
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.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 15 consilieri au votat
“pentru”.
În unanimitate de voturi, Hotărârea privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ la nivelul comunei Păltinoasa, pentru anul şcolar 2013-2014, a fost adoptată.
La punctul 4 din ordinea de zi, sunt prezentate Rapoartele de activitate pentru anul 2012
ale domnilor consilieri Checheriţă George şi Morar Niculai.
Domnul Bergheva Florin-Ioan declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Bergheva Florin-Ioan

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

