Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 12 decembrie 2014, în şedinţa extraordinară 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 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt
absenţi domnii consilieri Checheriţă George şi Wendling Eduard-Rudolf. Consiliul local s-a
întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr. 557 din 09 decembrie
2014, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) - (4) 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 ales în această funcţie în 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, 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
08.12.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa, pe anul
2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
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 08.12.2014. 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 ordinară din data de
08.12.2014 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
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. 63.118 din 08.12.2014 a AJFP Suceava s-au transmis modificările
rezultate în urma alocării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor prin OUG nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2014, astfel:
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ale
comunelor, total: 468,5 mii lei, din care:
- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat: 436,5 mii lei
- drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile
lunare: 32 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.
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local sunt
favorabile.
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 13 consilieri
prezenţi, 13 consilieri votează “pentru. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind
rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2014, a fost adoptată.
Punctul 3 al ordinii de zi: Dl Berghieva Liviu prezintă Proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Păltinoasa pentru anul 2014, iniţiator fiind
domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prezentat de domnul primar, se face
cunoscut domnilor consilieri faptul că a supus spre aprobare acest proiect de hotărâre, având în
vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii impozitelor şi taxelor locale prevăzute la
art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, coroborat
cu prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale HG nr.44/2004 – privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse financiare:
impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxele speciale, alte taxe locale,
amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale, taxele judiciare de timbru, taxele
extrajudiciare de timbru.
Executivul propune ca pentru anul 2015 impozitele şi taxele locale datorate de persoanele
fizice şi juridice să rămână la aceleaşi niveluri stabilite pentru anul 2014.

De asemenea, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru anul 2015, se propune acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv
acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei pe teren şi a impozitelor pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an
de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, aşa cum a fost
stabilită şi pentru anul 2014.
Raportul de specialitate este prezentat de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.
Acesta prezintă Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2014.
Domnul primar propune o singură majorare, anume la taxa pentru închirierea căminului
cultural din satul Capu Codrului pentru nunţi, de la suma de 1.000 lei la 2.000 lei, având în
vedere faptul că acolo se închiriază odată cu sala căminului, vesela necesară, mese şi scaune.
Garanţia va rămâne tot 500 lei.
Domnul consilier Boşca Gheorghe propune ca pentru baluri sala căminului cultural să fie
gratuit, mai ales pentru perioada sărbătorilor de iarnă pentru a se păstra obiceiurile locale.
Domnul consilier Nuţu Constantin propune pentru baluri să se încaseze 200 lei/activitate
şi 500 lei garanţie. De asemenea, în afară de această sumă să fie plătit consumul de energie
electrică. Garanţia să nu fie restituită decât după predarea sălii în condiţiile în care a fost primită.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune suma de 150 lei la baluri şi pentru obiceiurile
de iarnă să fie gratuit, bineînţeles cu garanţie.
Consilierii sunt de acord cu stabilirea taxei de 200 lei pentru organizarea de baluri .
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, preşedinte fiind dna
Rotari Eugenia, este favorabil.
Nefiind alte discuţii, taxele şi impozitele propuse pentru anul 2015, rămân cele 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2015, a fost adoptată.
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

