Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 06 februarie 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.
75 din 02 februarie 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 Morar Niculai, desemnat în şedinţa consiliului local
din data de 08.12.2014. 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 si Berghieva Liviu – consilier 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
30.01.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren
situat în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Moldova Distribuţie SA
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. Propunerea calificativului pentru evaluarea performanţelor profesionale ale doamnei
Corfală Georgeta, secretar al comunei Păltinoasa, pentru anul 2014
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 Corfală Georgeta
pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30.01.2015. 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 ordinară din data de
30.01.2015 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul consilier Berghieva Liviu, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, iniţiator
fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
Din Raportul prezentat rezultă că potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 14/2015
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul
pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
pentru comuna Păltinoasa au fost aprobate alocări pentru asigurarea limitelor de venituri, astfel:
- Alocare de sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit: 193 mii lei
- Alocare de sume din TVA: 502 mii lei
De asemenea, potrivit adresei nr. 60.031 din 12.01.2015 din partea Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, s-a comunicat repartizarea sumelor defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Păltinoasa, aprobate prin
decizia şefului AJFP Suceava nr. 157/12.01.2015, în vederea întocmirii bugetului pentru anul
2015:
1. Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi
indemnizaţiile lunare: 462.900 lei
2. Alte cheltuieli descentralizate (ajutoare de încălzire pentru beneficiarii de ajutor
social, servicii publice comunitare, creşe): 67.300 lei
Se mai arată că prin adresa nr. 60.061 din 19.01.2015 din partea Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a Judeţului Suceava s-a comunicat repartizarea sumelor defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Păltinoasa, pentru finanţarea
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, a sumelor de 18,5% din impozitul pe venit şi a
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru asigurarea
limitelor la venituri alocate prin HG nr. 14/2015, aprobate prin decizia şefului AJFP Suceava nr.
322/19.01.2015:
1. Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
1.687.000 lei
2. Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat – 533.000 lei
3. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
repartizate prin HG 14/2015 – 193.000 lei
4. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, total: 538.680 lei,
din care:
- Sume repartizate prin HG nr. 14/2015: 502.000 lei;
- Sume repartizate de AJFP: 36.680 lei.
Raportul de specialitate este prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier contabil, care
prezintă şi anexa la proiectul de hotărâre explicând fiecare capitol şi subcapitol în parte.
Domnul Berghieva Liviu prezintă în Raportul de specialitate următoarele documente:
- Adresa nr. 60.075 din 22.01.201 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului
Suceava, prin care s-a comunicat nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului

centralizat al comunei Păltinoasa, pentru anul 2015 în sumă de 2.669.000 lei, aprobat prin
Decizia şefului AJFP nr. 388 din 21.01.2015.
Faţă de cele prezentate în rapoartele la proiectul de hotărâre, se supune spre aprobare
alocarea şi utilizarea din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar pe anul 2014, a sumei de 35.798 lei, pentru:
- acoperirea golului de casă contul 40.02.11 pentru achitarea întocmirii documentaţiei de
inventariere a terenurilor UAT Păltinoasa în baza Legii nr. 165/2013: 21.762 lei – sume primite
de la Agenţia Naţională de Cadastru
- obiectivul de investiţii “Reţele de canalizare şi staţie de epurare comuna Păltinoasa” –
14.036 lei.
Art. 2 al proiectului de hotărâre va fi modificat corespunzător cu cele prezentate mai sus.
În concluzie se face cunoscut domnilor consilieri că bugetul supus spre aprobare este
unul auster, mult mai mic faţă de anii anteriori, cu menţiunea că la cheltuieli ar mai fi trebuit
aproximativ 300 mii lei ca să ne putem descurca la limitele minime.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă domnii consilieri dacă doresc să ia cuvântul
referitor la proiectul de hotărâre în discuţie.
Domnul consilier Coman Traian ia cuvântul şi face cunoscut că referitor la restanţele ce
trebuie plătite pentru finalizarea Şcolii Gimnaziale Păltinoasa, are unele informaţii că în comuna
Capu Câmpului a fost o situaţie asemănătoare:au avut lucrări de executat, nu s-au putut plăti, au
accesat un fond european şi au plătit toate restanţele, iar în prezent lucrările sunt în derulare. Ar
trebui contactat un consultant în acest sens, ca să ne ajute şi pe noi să ieşim din impasul în care
ne aflăm, prin acest proiect sau prin unul asemănător. Roagă să se verifice dacă este posibil acest
lucru, pentru a se plăti restanţele şi a se face în continuare alte lucrări necesare.
Domnul contabil spune că deja s-au întocmit documente contabile în acest sens şi va
continua demersurile necesare prin Consiliul Judeţean Suceava. Consultantul de proiect va primi
banii când vom obţine cofinanţarea pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare la Şcoala
Păltinoasa. Mai precizează că există totuşi posibilitatea să nu obţinem cofinanţarea.
Domnul contabil Berghieva Liviu precizează domnilor consilieri, referitor la întocmirea
bugetului local pe anul 2015, că la capitolul Cheltuieli au fost evidenţiate numai cheltuielile de
funcţionare şi nimic la investiţii.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan întreabă de ce este diferenţa mare la cheltuielile pentru
iluminatul public şi canalizare, în sensul că suma prinsă în buget pentru iluminat este mult mai
mică.
Domnul contabil spune că pentru iluminatul public mai este o restanţă de doar 4.000 lei,
iar la Staţia de pompe şi canalizare este nevoie de o sumă mai mare, pentru sunt cheltuieli mai
multe cu racordările, avizele de funcţionare ce trebuie obţinute şi plata energiei electrice.
Domnul primar face cunoscut că pentru reducerea consumului la iluminatul public s-au
achiziţionat becuri cu led-uri. Mai face cunoscut că la salubrizare mai sunt restanţe mari de plătit.
Domnul consilier Boşca Gheorghe propune să se facă o actualizare a preţului la apa
potabilă, care este mai mic faţă de alte localităţi.
Domnul primar răspunde că se vor face în perioada imediat următoare demersuri pentru
actualizarea preţului la apa potabilă şi stabilirea preţului la canalizare.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, prezentat
de dna Rotari Eugenia, care este favorabil.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14. Se abţine de la vot
domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea
privind aprobarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, a fost adoptată.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită către SC E.ON
Distribuţie România SA, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că
propune acest proiect de hotărâre, ca urmare a cererii nr. 533 din 02.02.2015 a numitului
Ivanovici Constantin-Vasile din satul Mironu, comuna Valea Moldovei şi a adresei din partea SC
E.ON Distribuţie România SA, prin care se solicită aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită,
pe durata existenţei capacităţilor energetice, a suprafeţei de 6 ml teren situat în localitatea
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Distribuţie România SA,
reprezentând teren traversat de cablu pentru executarea lucrării „Branşament electric
monofazat subteran cu NA2XY 3*25+16mmp, L=6m”.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier
superior urbanism.
Raporturile de avizare ale Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, Comisiei
de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte, protecţie copii şi Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, sunt favorabile.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, a fost adoptată.
La punctul 4 al ordinii de zi, este prezentat Raportul de evaluare a performanţelor
profesionale individuale al funcţionarului public de conducere – dna Corfală Georgeta, secretarul
comunei, întocmit de Primarul comunei Păltinoasa. Perioada evaluată este 01.01.2014 –
31.12.2014.
Domnii consilieri apreciază activitatea depusă de doamna Corfală Georgeta în cadrul
Consiliului local al comunei Păltinoasa şi propun calificativul „foarte bine”.
Domnul preşedinte supune la vot propunerea făcută privind activitatea depusă de doamna
Corfală Georgeta.
Se votează prin vot deschis. În unanimitate de voturi, domnii consilieri prezenţi sunt de
acord cu acordarea calificativul “foarte bine” pentru activitatea doamnei Corfală Georgeta,
secretarul comunei, pentru perioada evaluată.
Domnul Morar Niculai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Morar Niculai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

