Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 08 decembrie 2014, 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 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Este absent
domnul consilier Vartolomei Constantin-Sorinel. Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la
iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr. 553 din 03 decembrie 2014, 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.
Întrucât preşedintele de şedinţă, domnul Vartolomei Constantin-Sorinel, desemnat în
şedinţa consiliului local din data de 30.09.2014, este absent, iar mandatul său de preşedinte
expiră în această lună, se va proceda la alegerea unui nou preşedinte de şedinţă.
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 extraordinară din data de
28.11.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier comunal al doamnei
Badali Elena-Rahila
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier comunal
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Depunerea jurământului de către doamna Catargiu Ileana
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa, pe anul
2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Se propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă un punct, în
conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC

Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat, cu completarea adusă. 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: Întrucât domnul Vartolomei Constantin-Sorinel este absent,
iar în această lună mandatul său de preşedinte expiră, se propune alegerea unui nou preşedinte de
şedinţă.
Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de doamna secretar Corfală Georgeta.
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.
Se fac propuneri pentru un nou preşedinte de şedinţă.
Domnul consilier Adomniţei Mihai propune pe domnul Morar Niculai.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri votează
“pentru”.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Morar Niculai este ales preşedinte de şedinţă
pentru următoarele 3 luni. Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna
hotărârile adoptate, în condiţiile legii.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.11.2014.
Nefiind obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl
supune spre aprobare.
Cu un număr de 13 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data de
28.11.2014 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind încetarea mandatului de consilier comunal al doamnei Badali Elena-Rahila,
iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În referatul prezentat de Primarul şi secretarul comunei înregistrat cu nr. 5.469 din
03.12.2014, întocmit în conformitate cu prevederile Statutului aleşilor locali, se precizează că
doamna Badali Elena-Rahila şi-a prezentat demisia din calitatea de consilier local din motive
personale, demisie înregistrată cu nr. 5.451 din 02.12.2014. Se solicită constatarea încetării de
drept a mandatului de consilier comunal al doamnei Badali Elena-Rahila, înscrisă pe lista PD-L
la alegerile pentru Consiliul local Păltinoasa din anul 2012 şi să se declare vacant locul deţinut de
aceasta în cadrul Consiliului local Păltinoasa.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind încetarea mandatului de consilier comunal al doamnei
Badali Elena-Rahila, a fost adoptată.

Punctul 4 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind validarea unui mandat de consilier comunal, iniţiator fiind domnul Carpiuc
Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive, Primarul comunei Păltinoasa prezintă faptul că următorul
supleant pe lista PD-L la alegerile din 10 iunie 2012 este doamna Catargiu Ileana. În acest sens sa primit de la Organizaţia Judeţeană Suceava a PD-L adresa nr. 1840 din 04.12.2014, prin care se
confirmă faptul că doamna Catargiu Ileana este supleant pe lista PD-L şi îndeplineşte condiţiile
legale pentru a fi validată.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind validarea unui mandat de consilier comunal, a fost
adoptată.
Punctul 5 al ordinii de zi: Depunerea jurământului de către doamna Catargiu Ileana.
Potrivit prevederilor art.32, alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Catargiu Ileana al cărei mandat a
fost validat, urmează să depună jurământul, în faţa consiliului.
În conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, secretarul comunei
Păltinoasa, doamna Corfală Georgeta a dat citire jurământului:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei PĂLTINOASA. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!”.
Doamna consilier Catargiu Ileana s-a prezentat în faţa Consiliului local pentru a depune
jurământul, ţinând mâna atât pe Constituţie cât şi pe Biblie, după care a semnat ambele
exemplare ale acestuia.
Doamna consilier Catargiu Ileana a fost felicitată de primarul comunei şi de ceilalţi
consilieri comunali.
Punctul 6 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu - consilier contabil, prezintă
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2014, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Raportul său, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de hotărâre în
conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014; prevederile
art. 19(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin adresa nr. 62.966 din 28.11.2014 a AJFP Suceava s-au transmis modificările
rezultate în urma alocării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor prin HGR nr. 1056/2014 , astfel:
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ale comunei,
Total: 131 mii lei, din care:
- cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite
prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora: 131 mii lei
Prin adresa nr. 63.018 din 03.12.2014 a AJFP Suceava s-a comunicat nivelul maxim al
cheltuielilor de personal pentru nul 2014, astfel:

- Plafon aprobat Decizie 6620 din 27.10.2014: 2.607 mii lei
- Plafon aprobat Decizie 7568 din 03.12.2014: 2.753 mii lei
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
2014, la Proiectul de hotărâre prezentat, din care rezultă repartizarea sumelor 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.
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 14 consilieri
prezenţi, 14 consilieri votează “pentru. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind
rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2014, a fost adoptată.
În continuare, la solicitarea domnului consilier Wendling Eduard-Rudolf din şedinţa din
data de 28.11.2014, domnul contabil Berghieva Liviu prezintă consiliului local dovezile plăţilor
cuprinse la ultima rectificare de buget local.
Nefiind alte discuţii, 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

