Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 12 noiembrie 2015, în şedinţa extraordinară 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 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Absenţi dnii Coman
Traian şi Wendling Eduard-Rudolf. Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa
primarului, prin Dispoziţia nr. 595 din 05 noiembrie 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.
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 05.11.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Se propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă un punct, notat în continuare cu nr. 3,
în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
3. Proiect de hotărâre privind preluarea obiectivului de investiţie “Reabilitare şi modernizare
Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa” de către UAT Comuna Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat cu completarea propusă. 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 05.11.2015. Nefiind obiecţiuni cu
privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 12 voturi “pentru” şi o abţinere, a domnului Checheriţă George, procesulverbal din şedinţa ordinară din data de 05.11.2015 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.
Din primul raport, rezultă că se propune rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru
anul 2015, pentru suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local cu suma de 591.000 lei pe an
şi trimestrul IV, conform adresei nr. 63071 din 04.11.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Suceava. Prin respectiv adresă ni s-au comunicat influenţele la sumele defalcate din TVA
alocate prevederilor OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,
repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale de şeful AJFP Suceava nr. 7593/04.11.2015.
Suma totală de 591.000 lei este evidenţiată la partea de venituri şi cheltuieli, conform anexei la
prezentul proiect de hotărâre.
Din al doilea raport al domnului primar, rezultă faptul că în data de 11.11.2015 a fost semnat Actul
adiţional nr. 2 la Contractul de

finanţare nr. 9894/25.05.2015 prin care s-a alocat finanţarea din bugetul

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea obiectivului “Reabilitare şi
modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa”, în baza Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice nr. 1011/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a sumelor alocate pentru
judeţul Suceava, în perioada 2015-2018, în sumă totală de 641.194 lei. Se propune includerea sumei de 541.194
lei în rectificarea bugetară propusă pentru şedinţa de azi, 12.11.2015, pentru motivul că trebuie achitată în regim
de urgenţă suma de 541.194 lei către SC TESTPRIMA SRL pentru execuţie lucrări la Şcoala Gimnazială
Păltinoasa, cu menţiunea că diferenţa de 100.000 lei a fost evidenţiată în rectificarea bugetară aprobată prin HCL
nr. 29 din 05.11.2015.
Domnul primar mai propune suplimentarea bugetului local cu suma de 20.000 lei provenită din Cote
defalcate din impozitul pe venit, din care 5.000 lei se vor cheltui pentru plata dirigintelui de şantier la lucrările
executate de SC TESTPRIMA SRL la Şcoala Gimnazială Păltinoasa şi 15.000 lei pentru achitarea unor datorii la
facturile de energie electrică la Staţia de pompe apă potabilă şi gospodărie de apă.
De asemenea, domnul primar face cunoscut că la Şcoala generală Ţîmpoceni din satul Capu Codrului sunt
necesare lucrări de reparaţii urgente înainte de intrarea în sezonul rece. Nu s-au executat aceste lucrări înainte de
începerea anului şcolar 2015-2016 deoarece nu au fost fonduri băneşti. Propune alocarea sumei de 10.000 lei la
Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Capu Codrului pentru efectuarea urgentă de reparaţii la clădirea Şcolii
generale Ţîmpoceni şi împrejmuirea acesteia.

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.

Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, domnul preşedinte de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 13
consilieri votează “pentru”. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind rectificarea
bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, a fost adoptată şi devine HCL nr. 31.
Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind preluarea obiectivului de investiţie “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele IVIII Păltinoasa” de către UAT Comuna Păltinoasa, 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 ca urmare a încheierii Contractului de finanţare nr. 9894 din 25.05.2015 între Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi UAT Comuna Păltinoasa, completat şi modificat
prin actele adiţionale nr. 1 din 27.08.2015 şi nr. 2 din 03.11.2015, prin care s-a acordat finanţarea din
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa”. Prin contractul iniţial a fost
aprobată suma de 100.000 lei, iar prin Actul adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare a fost aprobată
suma totală de 641.194,00 lei, sumă ce include şi suma iniţială.
Această sumă a fost aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice nr. 1011/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora
pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Suceava, pentru anul 2015.
Întrucât Contractul de finanţare arătat mai sus este încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi UAT Comuna Păltinoasa, domnul primar propune preluarea
investiţiei “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa” de la Şcoala Gimnazială
Păltinoasa către UAT Păltinoasa, reprezentată de Primar. În aceste condiţii contractul de lucrări
încheiat între Primăria comunei Păltinoasa şi SC Test Prima SRL se preia de către Comuna Păltinoasa
şi se va derula prin aparatul de specialitate al primarului.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de dl contabil Berghieva Liviu, din care
rezultă că modificarea autorităţii contractante se va face prin act adiţional semnat în numele şi pentru
Comuna Păltinoasa de către primar, iar efectuarea înregistrărilor contabile privind obiectivul de
investiţii “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa” se va face de către
Compartimentul buget, contabilitate şi fiscalitate din cadrul aparatului de săecialitate al primarului.
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.
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 preluarea obiectivului de investiţie “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele IVIII Păltinoasa” de către UAT Comuna Păltinoasa, a fost adoptată şi devine HCL nr. 32.
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

