Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 14 mai 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 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Este absent
motivat domnul consilier Checheriţă George.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
220 din 07 mai 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 doamna Catargiu Ileana, desemnată în şedinţa consiliului local
din data de 30.03.2015. Aceasta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna
hotărârile adoptate, în condiţiile legii.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru-Cristian, primarul comunei, Berghieva
Liviu – contabil şi Catargiu Elena, consilier pentru dna secretar Corfală Georgeta.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
29.04.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al
bugetului local al comunei Păltinoasa, pe anul 2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice
aflate în stare de insolvabilitate
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
5. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a
comunei Păltinoasa şi a situaţiei gestionării bunurilor comunei Păltinoasa, în anul 2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Prezentarea raportului de activitate al dlui viceprimar Tiron Irinel-Neculai
pentru anul 2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pentru 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:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Confluenţe Nordice”
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: Doamna preşedinte dă cuvântul doamnei Catargiu Elena
pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29.04.2015. Nefiind obiecţiuni
cu privire la redactarea procesului verbal, doamna preşedintă de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 14 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de
29.04.2015 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.
În Raportul său, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de hotărâre luând
în considerare Adresa nr. 539720 din 27.04.2015 primită de la Direcţia Generală de Trezorerie şi
Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, deoarece trebuie să achităm de
urgenţă suma de 23.500 lei, reprezentând obligaţii de plată ale comunei Păltinoasa faţă de MFP
aferente creditului extern contractat de Deutsche Bank (transferat ulterior la ERSTE Group Bank
AG) – SG nr. 5251/26.03.2004, în cadrul investiţiei “Utilităţi şi mediu la standarde europene în
judeţul Suceava”. La data de 31.03.2015 suma de achitat era de 22.367,64 lei.
Propune astfel, rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa cu suma de 23.500 lei,
pentru trimestrul II 2015, provenită din venituri proprii.
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 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 administraţia publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, este
nefavorabil cu 2 voturi “pentru” şi 3 abţineri.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, 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, 11 consilieri votează “pentru”. Se abţin de la vot 3 consilieri: Boşca Gheorghe, Stasciuc
Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind
rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, a fost adoptată.

Punctul 3 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu prezintă Proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei
Păltinoasa pe anul 2014, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În Expunerea de motive, domnul primar face cunoscut domnilor consilieri că a iniţiat
proiectul de hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Contul anual de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 cuprinde
la partea de venituri suma de 5.267.063 lei şi la partea de cheltuieli suma de 5.235.094 lei.
Toate cheltuielile realizate în anul bugetar 2014 s-au încadrat în prevederile bugetare
aprobate de către Consiliul local al comunei Păltinoasa prin hotărârile prin care s-au aprobat
bugetul local pe anul 2014 şi rectificările ulterioare ale bugetului local.
Conform datelor statistice, întocmite de către Compartimentul buget, contabilitate şi
fiscalitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Păltinoasa, care constituie anexa
la acest proiect de hotărâre, rezultă că nu s-au înregistrat deturnări de fonduri băneşti în anul
bugetar 2014. La finele anului 2014 s-a înregistrat un excedent bugetar în sumă de 31.969 lei.
Raportul de specialitate este prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier contabil, care este
favorabil supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre prezentat.
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, fiind favorabil.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, doamna preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14
consilieri prezenţi, votează “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei Păltinoasa pe anul 2014, a fost adoptată.

Punctul 4 din ordinea de zi: Domnul contabil prezintă Proiectul de hotărâre privind
scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate, iniţiator
fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive, domnul primar face cunoscut domnilor consilieri că a iniţiat
proiectul de hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 134 şi art. 176 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că sunt în situaţia de insolvabili un număr de
18 debitori, toţi fiind persoane fără venituri.
Întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a
creanţelor fiscale, se propune încetarea măsurilor de realizare şi la scăderea acestora din evidenţa
analitică pe plătitori şi trecerea acestora în evidenţe separate, conform prevederilor legale.
Valoarea debitelor celor 18 persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate este de 9.388 lei.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier superior contabil şi
Carpiuc Cristian-Nicolae – consilier superior, care este favorabil supunerii spre aprobare a
proiectului de hotărâre prezentat.
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.

Nefiind discuţii, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind scoaterea din evidenţa fiscală a
persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate, a fost adoptată.
Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna Catargiu Elena, prezintă Proiectul de hotărâre
privind aprobarea asocierii comunei Păltinoasa, judeţul Suceava în Asociaţia Grupul de
Acţiune Locală “Confluenţe Nordice”, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian –
primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive, domnul primar face cunoscut că a propus acest proiect de
hotărâre în temeiul prevederilor art. 1, alin. 1-3, art. art. 4 si art. 6, alin. 2, lit. b din O.G. nr.
26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii cu modificările şi completările ulterioare.
Se face cunoscut domnilor consilieri faptul că Grupul de Acţiune Locală “Confluenţe
Nordice” va avea drept scop sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din aria de activitate
a asocierii unor UAT-uri, în acord cu principiile LEADER – Axa 4 din Regulamentul CE nr.
1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene.
Raportul de specialitate este întocmit de doamna Corfală Georgeta secretarul comunei, în
care se arată că GAL Confluenţe Nordice reprezintă un parteneriat între administraţiile publice
locale, agenţii economici şi reprezentanţii societăţii civile din zonă, în cadrul căruia sunt
reprezentate principalele domenii specifice de dezvoltare a zonei.
În contextul specific teritoriului pe care îl reprezintă, un astfel de parteneriat poate aduce
o serie de avantaje precum: viziunea şi abordarea unitară, consolidarea relaţiilor deja existente în
teritoriu şi optimizarea unor fluxuri (de populaţie, de forţă de muncă, de resurse, financiare, de
cunoştinţe, etc.) din cadrul acestuia, care să permită eliminarea disparităţilor teritoriale şi
dezvoltarea coerentă a zonei, consolidarea rolului acestui ansamblu teritorial la nivel regional şi
optimizarea relaţiilor cu teritoriile învecinate.
Principalele avantaje ale accesării fondurilor europene derulate prin intermediul Galurilor sunt:
- organizarea flexibilă a sesiunilor de depunere a proiectelor;
- timp foarte scurt de analiză a proiectelor (cca. 2 luni de la momentul depunerii);
- derulare rapidă a formalităţilor de contractare şi a etapelor de implementare a proiectului;
- încasarea rapidă a fondurilor.
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.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea asocierii comunei Păltinoasa, judeţul Suceava
în Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Confluenţe Nordice”, a fost adoptată.
La punctul 6 din ordinea de zi, este prezentat Raportul privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Păltinoasa şi a situaţiei gestionării bunurilor comunei Păltinoasa,
în anul 2014, întocmit de Primarul comunei Păltinoasa, dl Carpiuc Dumitru-Cristian.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat.

La punctul 7 din ordinea de zi, domnul viceprimar Tiron Irinel-Neculai prezintă
Raportul de activitate pe anul 2014.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat.
La punctul 8 din ordinea de zi, doamna preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnilor
consilieri locali pentru a-şi prezenta fiecare Raportul de activitate pentru anul 2014. Sunt
prezentate rapoartele de activitate ale următorilor consilieri: Adomniţei Mihai, Bergheva FlorinIoan, Checheriţă George, Morar Niculai, Moroşan Gheorghe, Nuţu Constantin, Nuţu Ionel,
Rotari Eugenia şi Vartolomei Constantin-Sorinel.
Nu sunt discuţii pe marginea materialelor prezentate.

Doamna Catargiu Ileana declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Catargiu Ileana

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

