Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 20 iunie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 17,00, la
care participă un număr de 15 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
211 din 16 iunie 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.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa,
Corfală Georgeta – secretar al comunei ;i Berghieva Liviu - 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
30.04.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, pentru Orhean Vasile
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, pentru Popa Maria
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al
bugetului local al comunei Păltinoasa, pe anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în
stare de insolvabilitate
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale pentru anul 2013 ale consilierilor locali:
Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Stasciuc Ştefan şi
Wendling Eduard-Rudolf
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Se propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 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
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii “Strategiei de dezvoltare locală 20142020 a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava”.
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat, cu completările aduse. 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 mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului
Moroşan Gheorghe a expirat, 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 Vartolomei Constantin-Sorinel propune pe domnul consilier Nuţu Ionel.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 15 consilieri votează
“pentru”.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Nuţu Ionel este ales preşedinte de şedinţă.
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 ordinare din data de 30.04.2014. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
Cu un număr de 15 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinara din data de
30.04.2014 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită către SC E.ON
Moldova Distribuţie SA, 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, urmare a cererii nr. 2.300 din 08.05.2014 a numitului Orhean
Vasile din satul Păltinoasa, comuna Păltinoasa, prin care se solicită aprobarea transmiterii în
folosinţă gratuită, pe durata existenţei capacităţilor energetice, a suprafeţei de 20 ml teren situat
în localitatea Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Moldova
Distribuţie SA, reprezentând teren ocupat de „Branşament electric Orhean Vasile, în satul
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava”.

Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier
superior urbanism.
Raporturile de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, sunt favorabile.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, a fost adoptată.
Punctul 4 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită către SC E.ON
Moldova Distribuţie SA, 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, urmare a cererii nr. 2.614 din 03.06.2014 a numitei Popa
Maria din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, prin care se solicită aprobarea transmiterii în
folosinţă gratuită, pe durata existenţei capacităţilor energetice, a suprafeţei de teren situat în
localitatea Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Moldova Distribuţie
SA, reprezentând teren ocupat de un cablu electric subteran, în vederea executării lucrării
„Alimentare cu energie electrică a locuinţei Popa Maria, situată în localitatea Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava”.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier
superior urbanism.
Raporturile de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, sunt favorabile.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, a fost adoptată.
Punctul 5 din ordinea de zi: Dl Berghieva Liviu 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 la proiectul de hotărâre întocmit de domnul primar, se face cunoscut
domnilor consilieri faptul că a supus spre aprobare acest proiect de hotărâre, ca urmare a unor
virări de credite efectuate în cadrul unui capitol bugetar, respectiv 65.02 – învăţământ), în
trimestrul II 2014.
S-a adus o completare la Raportul primarului, ca urmare a adresei nr. 61.229 din
16.06.2014 a DGFP Suceava cu privire la redistribuirea între trimestrele II şi IV a sumelor
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi
municipiilor, prin care s-au comunicat influenţele intervenite asupra repartizării pe trimestre a
acestora. Astfel, pentru comuna Păltinoasa s-a comunicat următoarea modificare: în Trim. II se

suplimentează cu 40,9 mii lei şi pe Trim IV se diminuează cu 40,9 mii lei, sumă ce se va folosi
pentru finanţarea drepturilor câştigate prin hotărâri judecătoreşti în învăţământul preuniversitar
de stat.
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, cu completările aduse de adresa nr. 61.229 din 16.06.2014 a DGFP Suceava.
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.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu privire la materialele
prezentate.
Nefiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 15 consilieri votează
“pentru”. În unanimitate de voturi, Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei
Păltinoasa pentru anul 2014, a fost adoptată.
Punctul 6 din ordinea de zi: Doamna secretar prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei
Păltinoasa pe anul 2013, 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 2013 cuprinde
la partea de venituri suma de 5.389.032 lei şi la partea de cheltuieli suma de 5.389.032 lei.
Toate cheltuielile realizate în anul bugetar 2013 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 2013 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 2013. La finele anului 2013 s-a înregistrat un excedent bugetar în sumă de 3.829 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 15
consilieri prezenţi, votează “pentru” 8 şi sunt 7 abţineri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe,
Checheriţă George, Coman Traian, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei Păltinoasa pe anul 2013, a fost adoptată.

Punctul 7 din ordinea de zi: Doamna secretar 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
15 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 15 persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate este de 5.566
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 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind scoaterea din evidenţa fiscală a
persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate, a fost adoptată.
Punctul 8 din ordinea de zi: Doamna secretar prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea întocmirii „Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 a comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava”, 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. 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Domnul primar face cunoscut că necesitatea realizării strategiei derivă din dorinţa de
abordare onestă a problemelor locale, care să se bazeze pe potenţialul local de dezvoltare.
Dezvoltarea unei strategii locale este cea mai importantă etapă în dezvoltarea ulterioară a
comunităţii locale deoarece, prin acest proces, se stabileşte sau se menţine o cultură
antreprenorială dinamică, care duce la crearea de resurse materiale pentru comunitate şi mediul
de afaceri, cu scopul final de a îmbunătăţi calitatea vieţii întregii colectivităţi locale. Strategia va
furniza toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, va constitui un
ghid de dezvoltare a comunei în deplin acord cu voinţa cetăţenilor. Pe baza strategiei se
fundamentează şi se justifică cererile de finanţare pentru atragerea de resurse financiare
nerambursabile din diferite fonduri speciale. Pe baza existenţei strategiei de dezvoltare locală se
acordă punctaj la proiectele depuse pentru finanţare din fonduri europene. Astfel, după aprobarea
întocmirii “Strategiei de dezvoltare locală2014-2020 a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava”,
se va proceda la încheierea unui contract de achiziţie publică, având ca obiect: Servicii de

realizare a Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020 a Comunei Păltinoasa, Judeţul Suceava,
prin cumpărare directă, conform legii, cu o valoare estimată de până la 35.000 lei.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier superior contabil şi
Catargiu Elena – consilier asistent, 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.
Domnul consilier Adomniţei Mihai solicită ca la elaborarea Strategiei de dezvoltare
locală 2014-2020 a Comunei Păltinoasa, să fie implicaţi şi reprezentanţi ai consiliului local şi ai
cetăţenilor localităţii.
Domnul primar spune că pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare se vor crea grupuri de
lucru din toate domeniile existente în comună, pentru ca fiecare să poată veni cu idei noi.
Nefiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea întocmirii „Strategiei de
dezvoltare locală 2014-2020 a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava”, a fost adoptată.
La punctul 9 din ordinea de zi, sunt prezentate Rapoartele de activitate pentru anul
2013 ale domnilor consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman
Traian, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
Nu sunt discuţii pe marginea materialelor prezentate.
Domnul Nuţu Ionel declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Nuţu Ionel

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

