Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
CONSILIUL LOCAL

PROCE S–VER BAL
Încheiat astăzi, 05 ianuar ie 2016, în şedinţa extr aor dinar ă a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 13,00, la care
participă un număr de 12 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi domnii
consilieri: Catargiu Ileana, Coman Traian şi Wendling Esuard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
729 din 31 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) 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, Corfală Georgeta –
secretarul comunei şi Berghieva Liviu – contabil.
Preşedinte de şedinţă este domnul Wendling Eduard-Rudolf, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 03.12.2015.
Întrucât acesta lipseşte de la şedinţa de azi, doamna secretar face cunoscut că în temeiul
prevederilor art.47 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, trebuie ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată
cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi, care va conduce această şedinţă.
Se solicită să se facă propuneri în acest sens.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune pe domnul consilier Boşca Gheorghe.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri votează “pentru”.
Având în vedere rezultatul votului, hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă a fost
adoptată şi devine HCL nr . 1, iar domnul Boşca Gheor ghe este ales preşedinte de şedinţă pentru
şedinţa de azi, 05.01.2016. Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate, în condiţiile legii.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de 17.12.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului
Secţiunii de funcţionare şi Secţiunii de dezvoltare pe anul 2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi
Canalizare Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014, retragerea unor membri din A.J.A.C.
Suceava, primirea de noi membri în A.J.A.C. Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului
local Păltinoasa în Adunarea Generală a A.J.A.C. Suceava, să voteze pentru modificarea Statutului
A.J.A.C. Suceava, retragerea unor membri/primirea de noi membri din/în A.J.A.C. Suceava, precum şi
pentru semnarea actelor adiţionale de modificare a Statutului şi a Actului constitutiv ale A.J.A.C.
Suceava
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 or dinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei Corfală Georgeta pentru a
prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.12.2015. Nefiind obiecţiuni cu privire
la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 9 voturi “pentru” şi 3 abţineri ale domnilor consilieri care au absentat la şedinţa
din data de 17.12.2015, respectiv: Boşca Gheorghe, Checheriţă George şi Stasciuc Ştefan, procesulverbal din şedinţa ordinară din data de 17.12.2015 a fost aprobat.
Punctul 2 al or dinii de zi: Domnul Berghieva Liviu - consilier contabil, prezintă Proiectul de
hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de
funcţionare şi Secţiunii de dezvoltare pe anul 2015, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru-Cristian –
primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de hotărâre ca
urmare a prevederilor pct. 5.13.3, alin. (1), litera b) din Ordinul Miniterului Finanţelor Publice nr.
4.075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2015 şi ţinând seama de prevederile art. 58, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform situaţiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2015, excedentul anului
precedent este în sumă de 21.085,32 lei la Secţiunea de funcţionare şi de 14.033,96 lei la Secţiunea de
dezvoltare şi propunem utilizarea acestor sume pentru finanţarea celor două secţiuni în anul 2016.
Raportul de specialitate este întocmit de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.
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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, 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.
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 12 consilieri prezenţi, 12
consilieri votează “pentru”. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind acoperirea definitivă
din excedentul bugetului local al deficitului Secţiunii de funcţionare şi Secţiunii de dezvoltare pe anul
2015, a fost adoptată şi devine HCL nr . 2.
Punctul 3 al or dinii de zi: Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea
Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava conform Hotărârii Guvernului nr.
742/2014, retragerea unor membri din A.J.A.C. Suceava, primirea de noi membri în A.J.A.C.
Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului local Păltinoasa în Adunarea Generală a
A.J.A.C. Suceava, să voteze pentru modificarea Statutului A.J.A.C. Suceava, retragerea unor
membri/primirea de noi membri din/în A.J.A.C. Suceava, precum şi pentru semnarea actelor
adiţionale de modificare a Statutului şi a Actului constitutiv ale A.J.A.C. Suceava, iniţiator - primarul
comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive, domnul primar face cunoscut că având în vedere definitivarea
procedurii de retragere unilaterală a comunei Păltinoasa din calitatea de membru în Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia J udeţeană pentr u Apă şi Canalizar e Suceava” din Contractul

