România
Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 05 septembrie 2012, în şedinţa ordinară a
Consiliului local al comunei Păltinoasa

Şedinţa are loc la sediul Căminului cultural al comunei Păltinoasa,
orele 17,00, la care participă un număr de 8 consilieri, dintr-un total de 15
consilieri în funcţie. Sunt absenţi domnii consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca
Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi
Wendling Eduard-Rudolf.
În temeiul prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, fiind prezenţi 8 consilieri locali, adică
majoritatea consilierilor locali în funcţie, şedinţa se poate desfăşura legal.
Şedinţa a fost convocată de domnul Carpiuc Dumitru Cristian, Primarul
comunei Păltinoasa, prin Dispoziţia nr. 347 din 29 august 2012, în conformitate cu
prevederile art. 39, alin. (1) şi (3) 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 Nuţu Constantin, desemnat în şedinţa
consiliului local din data de 27.06.2012.
Aceasta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate, 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.
În continuare dl Nuţu Constantin prezintă proiectul ordinii de zi, propus de
Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data
de 28.08.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren din satul Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava şi însuşirea Raportului de evaluare
al acestuia
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Dl Nuţu Constantin supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat. Se
votează prin vot deschis. În unanimitate de voturi, cu 8 voturi “pentru”, proiectul
ordinii de zi a fost aprobat.
Se trece la dezbaterea problemelor din ordinea de zi aprobată.
Doamna secretar Corfală Georgeta, aminteşte domnilor consilieri că în
şedinţa ordinară din data de 28.08.2012, grupul de consilieri USL a depus o
interpelare scrisă prin care au solicitat explicaţii în legătură cu unele probleme de
contabilitate, achiziţii publice şi servicii oferite cetăţenilor.
S-a precizat atunci, că întrucât explicaţiile solicitate necesită documentare,
răspunsul la interpelare se va face în scris la prima şedinţă de consiliu local. De
aceea, după epuizarea punctelor din ordinea de zi, va fi prezentat răspunsul la
această interpelare.
Consilierii prezenţi sunt de acord în unanimitate cu propunerea făcută.
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
28.08.2012. După prezentarea procesului verbal, nefiind obiecţiuni din partea
consilierilor prezenţi cu privire la conţinut, domnul preşedinte îl supune spre
aprobare. Se votează prin vot deschis. Au votat “pentru” toţi consilierii prezenţi. În
aceste condiţii, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de 28.08.2012 a fost
aprobat.
Punctul 2 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă
Proiectul de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren din satul Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava şi însuşirea Raportului de
evaluare al acestuia, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa.
Domnul primar propune acest proiect de hotărâre ca urmare a faptului că în
cadrul obiectivului “Alimentare cu energie electrică Staţie de Epurare în satul
Capu Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava”, trebuie realizate
executarea unor lucrări de construcţie de linii electrice şi a Staţiei electrice de
transformare.
Primarul comunei precizează că a convocat consiliul local în această şedinţă,
în principal, pentru a supune spre aprobare proiectul de hotărâre în discuţie,

întrucât cumpărarea terenului trebuie urgentată, altfel se pierde finanţarea la acest
proiect. Din păcate, grupul de consilieri USL nu s-a prezentat, cu toate că la ultima
şedinţă când s-a discutat această problemă, au spus că vor analiza Raportul de
evaluare al terenului propus pentru cumpărare şi restul documentaţiei la proiectul
de hotărâre, iar în această şedinţă vor decide sau vor veni cu alte soluţii.
Întrucât pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre este nevoie de votul a
2/3 din numărul consilierilor în funcţie, azi fiind prezenţi doar 8 consilieri din
totalul de 15, nu putem supune spre aprobare acest proiect de hotărâre.
În aceste condiţii, domnul primar anunţă consilierii prezenţi că mai convoacă
consiliul local încă o dată pentru această problemă, fiind de maximă urgenţă şi
pentru interesul locuitorilor comunei Păltinoasa, în data de 07 septembrie 2012.
Consiliul local va fi convocat de îndată, în conformitate cu prevederile art. 39, alin.
(4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Domnul Nuţu Constantin dă cuvântul doamnei secretar Corfală Georgeta
pentru a da citire răspunsului la interpelarea grupului de consilieri USL, din data de
28.08.2012.
Doamna Corfală Georgeta ia cuvântul şi face cunoscut că interpelarea
grupului de consilieri USL a fost înregistrată la Instituţia Primăriei comunei
Păltinoasa cu nr. 4.660 din 29.08.2012, iar răspunsul a fost întocmit de dl Tiron
Irinel-Neculai, viceprimar şi Berghieva Liviu, consilier contabil, problemele
supuse interpelării fiind din domeniul de activitate al acestora.
În continuare, doamna secretar dă citire răspunsului la această interpelare.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat.
Întrucât domnii consilieri USL, care au solicitat răspuns la interpelare, nu
sunt prezenţi la şedinţă, acest răspuns le va fi comunicat fiecăruia, împreună cu
invitaţia pentru şedinţa din data de 07.09.2012.
Domnul preşedinte Nuţu Constantin mulţumeşte pentru participare
consilierilor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Nuţu Constantin

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

