Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 05 noiembrie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 15,00, la care
participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Absent dl Checheriţă
George. Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr. 590
din 30 octombrie 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.
Preşedinte de şedinţă este domnul Adomniţei Mihai, desemnat în şedinţa consiliului local din
data de 24.08.2015.
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, Berghieva Liviu – consilier superior contabil.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de 13.10.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei P[ltinoasa pentru anul 2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Se propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă un punct, notat în continuare cu nr. 4,
în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
4. Prezentarea adresei nr. 322866 din 14.09.2015 din partea Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat. 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 13.10.2015. Nefiind obiecţiuni cu
privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 14 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de 13.10.2015
a fost aprobat.

Punctul 2 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 la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de
hotărâre în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
prevederile art. 39(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Din Raport, rezultă că se propune rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2015, pentru suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local cu suma de 203.300 lei pe
trimestrul IV.
Această sumă provine din venituri proprii încasate suplimentar faţă de bugetul existent, respectiv
103.300 lei şi din finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, suma de 100.000 lei, pentru
reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Păltinoasa.
Domnul primar propune alocarea sumei de 4.000 lei la capitolul “Servicii recreative şi sportive”
pentru unele cheltuieli privind arbitrajul şi taxe pentru înscrierea şi participarea la competiţiile sportive
a echipei de fotbal a comunei Păltinoasa, cu menţiunea că această sumă a fost prevăzută în bugetul
local aprobat pentru anul 2015 în acest scop.
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 2015, la
Proiectul de hotărâre prezentat, din care rezultă repartizarea sumelor arătate 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 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.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă doresc să ia cuvântul cu privire la
materialele prezentate.
Dl consilier Coman Traian întreabă ce lucrări mai trebuie făcute la Şcoala Gimnazială
Păltinoasa.
Dl primar spune că sumele alocate în bugetul local sunt pentru terminarea lucrărilor la această
instituţie de învăţământ. Face cunoscut că avem aprobată suma de 100.000 lei prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală şi că s-au mai solicitat încă 200.000 lei până la sfârşitul anului 2015.
Dl contabil Berghieva Liviu face cunoscut că avem şi o factură restantă către SC TEST PRIMA
SRL.
Dl primar spune că se vor face lucrări de asfaltare a curţii la Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Dl consilier Stasciuc Ştefan propune să fie pavată curtea.
Dl primar răspunde că s-a gândit la acest lucru dar fondurile nu sunt suficiente pentru a a coperi
toate lucrările şi atunci va recurge la asfaltarea curţii. Oricum, lucrarea de asfaltare va fi finanţată din
bugetul local şi nu din suma primită prin PNDL.
Nefiind alte discuţii pe marginea materialelor prezentate, domnul preşedinte de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi,
14 consilieri votează “pentru”. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind rectificarea
bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, a fost adoptată.
Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, iniţiator fiind domnul
Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.

În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că a propus acest proiect
de hotărâre în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, ţinând cont de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale
bugetului local pentru anul 2016 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte.
Se face cunoscut domnilor consilieri faptul că s-a mers pe ideea menţinerii, în cea mai mare
parte, a impozitelor şi taxelor locale existente la nivelul anului 2015. De aceea, unele impozite, fiind
majorate conform legii, în anii trecuţi, în prezent impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport
au fost majorate faţă de cotele din Codul fiscal cu atâtea procente cât să fie menţinute aceleaşi impozite
din anul 2015.
Bonificaţia prevazută la art.462 alin.(2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin.(2) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, rămân de asemenea cum au fost şi în anul 2015:
a) în cazul impozitului/taxei pe cladiri – 10%;
b) în cazul impozitului/taxei pe teren – 10%;
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport – 10%.
Cotele adiţionale prevăzute la art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt
cele prevăzute la art.3 din Proiectul de hotărâre prezentat, iar facilităţile fiscale pentru anul 2016 sunt
prevăzute în anexa 5 la proiect.
Raportul de specialitate este întocmit de dl contabil Berghieva Liviu.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, preşedinte fiind doamna
consilier Rotari Eugenia, 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, preşedinte Wendling EduardRudolf, este favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot
deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale p0entru anul 2016, a fost adoptată.
Punctul 4 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Adresa nr. 322866
din 14.09.2015 din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice.
Adresa se referă la faptul că Serviciul public de alimentare cu apă al comunei Păltinoasa, care
în prezent este fără personalitate juridică, va trebui reorganizat în serviciu public cu personalitate
juridică în subordinea consiliului local, în vederea conformării la noile cerinţe legislative actuale.

Nefiind alte discuţii, domnul Adomniţei Mihai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Adomniţei Mihai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

