Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 13 octombrie 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 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Absenţi motivat:
Checheriţă George şi Moroşan Gheorghe. Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa
primarului, prin Dispoziţia nr. 545 din 07 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.
La şedinţă participă domnul Simiganovschi Victor-Nicolae, care doreşte să ia cuvântul după
epuizarea punctelor înscrise în ordinea de zi.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de 30.09.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanţările nerambursabile
alocate de la bugetul local al comunei Păltinoasa pentru activitaţi nonprofit de interes local
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea Biroului de Avocatură – Ionescu Viviana, pentru
apărarea intereselor Comunei Păltinoasa în faţa instanţei de judecată
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 30.09.2015. 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 30.09.2015
a fost aprobat.
Punctul 2 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanţările nerambursabile alocate de la bugetul
local al comunei Păltinoasa pentru activitaţi nonprofit de interes local, 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. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit atribuţiilor stabilite de acest act normativ, autoritatea finanţatoare, în cazul nostru
Primăria comunei Păltinoasa, trebuie să stabilească anual programul propriu pentru acordarea de
finanţări nerambursabile care va cuprinde scopul şi obiectivele acordării finanţărilor nerambursabile,
categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicată.
În conformitate cu prevederile actului normativ arătat mai sus, atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor
publice alocate programelor aprobate anual în bugetul comunei Păltinoasa, principiilor de liberă
concurenţă, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a
cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare.
În vederea selecţiei proiectelor, s-a elaborat Regulamentul privind regimul finantarilor
nerambursabile de la bugetul local al comunei Păltinoasa alocate pentru activitati nonprofit de
interes local, care constituie anexă la proiectul de hotărâre în discuţie.
Domeniile care se propun a fi finanţate sunt: cultură, culte şi sport.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier superior contabil.
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 este prezentat de Comisia 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.
Nu sunt discuţii la materialele prezentate la acest proiect de hotărâre.
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 aprobarea Regulamentului pentru finanţările nerambursabile alocate de la bugetul
local al comunei Păltinoasa pentru activitaţi nonprofit de interes local, a fost adoptată.
Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind desemnarea Biroului de Avocatură – Ionescu Viviana, pentru apărarea intereselor
Comunei Păltinoasa în faţa instanţei de judecată, 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 în conformitate cu prevederile art. I, alin. (2), litera b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Supune spre aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre privind desemnarea Biroului de
Avocatură – Ionescu Viviana, pentru apărarea intereselor Comunei Păltinoasa în faţa instanţelor de
judecată, în Dosarul nr. 140/39/2013 aflat pe rolul Tribunalului şi Curţii de Apel Suceava, în calitate de
reclamant, în proces cu Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Suceava, în calitate de
pârâtă, deoarece dna Aldea Liliana-Laura, care are funcţia de consilier juridic în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Păltinoasa are raporturile de serviciu suspendate pentru creşterea
copilului până la 2 ani. Domnul primar propune să fie desemnat Biroul de Avocatură – Ionescu Viviana
să organizeze apărarea în continuare în instanţă, să îndeplinească toate actele de procedură necesare
bunei desfăşurări a procesului menţionat, să reprezinte interesele comunei Păltinoasa în dosarul
menţionat cât şi în eventualele cauze care pot disjunge din acesta.
Face cunoscut că este necesară încheierea unui Contract de reprezentare juridică în instanţă cu
Biroul de Avocatură – Ionescu Viviana, iar cheltuielile privind onorariul vor fi suportate din bugetul
local.

Raportul de specialitate este întocmit de dna Corfală Georgeta, secretarul comunei.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism 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.
Nu sunt discuţii la materialele prezentate la acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot
deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 13 votează “pentru”. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind desemnarea Biroului de Avocatură – Ionescu Viviana, pentru apărarea intereselor
Comunei Păltinoasa în faţa instanţei de judecată, a fost adoptată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Adomniţei Mihai, dă cuvântul domnului Simiganovschi VictorNicolae, domiciliat în municipiul Suceava, str.Tudoraş Gavril, nr.28, bl.E3, sc.B, et.3, ap.12, judeţul
Suceava, care doreşte să realizeze obiectivul “Construire hală debitare material lemnos,
împrejmuire teren şi racord la utilităţi”, în comuna Păltinoasa, satul Capu Codrului, judeţul
Suceava. În şedinţa din data de 30.09.2015 nu a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind aprobarea
PUZ pentru includerea în intravilan a unei suprafeţe de teren în comuna Păltinoasa, judeţul
Suceava. Din acest motiv, domnul Simiganovschi Victor-Nicolae, doreşte să ia cuvântul şi să-şi
expună punctul de vedere referitor la motivul pentru care nu i-a fost aporobată solicitarea.
Domnul Adomniţei Mihai aminteşte domnilor consilieri faptul că din documentaţia depusă la
proiectul de hotărâre, respectiv din PUZ, nu rezultă clar care va fi accesul către zona de captare pentru
distribuirea apei potabile în comuna Păltinoasa şi la păşunea comunală.
Domnul Simiganovschi Victor-Nicolae spune că a solicitat la SGA Suceava eliberarea unui
acord pentru devierea traseului drumului de exploatare ce traversează terenul proprietatea sa, de pe
terenul proprietate pe terenul din vecinătatea râului Moldova, aşa cum rezultă şi din PUZ-ul prezentat.
Dna Corfală Georgeta, dă citire domnilor consilieri Adresei nr. 8796 din 12.10.2015 a SGA
Suceava, prin care s-a comunicat răpunsul la solicitarea domnului Simiganovschi Victor-Nicolae,
comunicată spre ştiinţă Primăriei comunei Păltinoasa şi înregistrată cu nr. de intrare 5.384 din
12.10.2015.
Se arată în respectiva adresă că reprezentanţii SGA Suceava ing. Ungureanu Ioan şi ing.
Stanciuc Daniela s-au deplasat în teren împreună cu reprezentantul Primăriei comunei Păltinoasa, dna
ing. Catargiu Mihaela, consilier urbanism, în data de 09.10.2015, pentru a da curs solicitării dlui
Simiganovschi Victor-Nicolae.
Din răspunsul dat se trage concluzia că SGA Suceava nu acceptă devierea drumului de
exploatare propus pe amplasamentul albiei râului Moldova, care este domeniul public al statului român
fiind în administrarea A.N. “Apele Române”.
Dl consilier Nuţu Constantin se întreabă cum a fost posibilă intabularea pe acest drum de
exploatare care era evidenţiat de mulţi ani în hărţile cadastrale ale comunei Păltinoasa.
Dl Simiganovschi Victor-Nicolae spune că el aşa l-a cumpărat de la fosta Secţie Drunuri şi
Poduri C-lung Moldovenesc, că este intabulat pe parcela cumpărată, înscris în Cartea Funciară, iar în
prezent drumul de exploatare existent este în proprietatea sa. Nu este de acord ca acest drum să rămână
aşa în continuare, dar este de acord să dea cale de acces prin partea de sud a terenului înspre râul
Moldova.
Acesta propune şi varinata de a dona o parte din terenul său dar să primească teren în schimb
din partea primăriei. Mai precizează că în cazul în care consilierii nu sunt de acord cu aprobarea PUZului propus poate recurge chiar la închiderea drumului prin împrejmuirea terenului proprietate.
Dl primar arată că primăria nu are teren disponibil pentru schimb, deci varianta propusă de dl
Simiganovschi Victor-Nicolae nu este acceptată. Spune că nu trebuie să recurgem la ambiţie, în sensul
închiderii drumului, pentru că şi dl Simiganovschi Victor-Nicolae pentru a ajunge la terenul său are
nevoie de drum de acces.
Dl Nuţu Constantin spune că trebuie găsită o soluţie pe cale amiabilă.

Dl consilier Bergheva Florin propune ca dl Simiganovschi Victor-Nicolae să se prezinte cu Plan
de situaţie care să aibă prevăzută clar calea de acces propusă pe terenul din partea de sud a terenului
acestuia. În aceste condiţii şi PUZ-ul trebuie modificat.
Dl Simiganovschi Victor-Nicolae spune domnilor consilieri că va face o ridicare topo pentru
drum de acces şi îl va supune spre aprobare la SGA Suceava, drum ce va fi pe lângă parcela sa.
Dl consilier Adomniţei Mihai spune că în principiu consilierii sunt de acord cu aprobarea PUZului pentru dl Simiganovschi Victor-Nicolae, dar numai cu condiţia ca acesta să lase drum de acces
către zona de captare a apei potabile pe terenul său. Trebuie ţinut cont de faptul că SGA Suceava nu va
da aviz pentru drum de acces pe albia râului Moldova, cu care se învecinează terenul acestuia.
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

