Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 21 martie 2013, în şedinţa extraordinară 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 extraordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia
nr. 114 din 19 martie 2013, 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 Bergheva Florin-Ioan, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 28.02.2013.
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; Catargiu Mihaela-Nicoleta - consilier urbanism;
Catargiu Elena - consilier achiziţii publice şi Berghieva Liviu – consilier contabil.
În continuare se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
18.03.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr. 20 din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare
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: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 18.03.2013.
După prezentarea procesului verbal, domnul preşedinte întreabă dacă sunt obiecţiuni cu privire la
redactarea procesului verbal.
Domnul consilier Coman Traian întreabă dacă un punct din ordinea de zi poate fi
suspendat sau amânat.
Doamna secretar răspunde că orice punct din ordinea de zi poate fi suspendat sau amânat
doar cu acordul persoanei care a iniţiat problema pusă în discuţie la punctul respectiv.
Se votează prin vot deschis. Se abţin de la vot domnii: Adomniţei Mihai, Checheriţă
George, Coman Traian, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf. Cu un număr de 10 voturi
“pentru” procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data de 18.03.2012 a fost aprobat.

Domnul Coman Traian ţine să menţioneze faptul ca pe viitor să fie consemnate în
procesul verbal de şedinţă toate discuţiile consilierilor, chiar şi injuriile aduse unii altora.
Doamna secretar răspunde că poate să consemneze toate discuţiile, doar în situaţiile în
care fiecare consilier se înscrie la cuvânt şi în ordine. Nu se pot consemna în procesul verbal
discuţiile dintre consilieri sau anumite injurii, când acestea au loc în afara înscrierilor la cuvânt,
sau când discută mai multe persoane în acelaşi timp.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 20
din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiator fiind domnul Carpiuc
Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre a fost prezentată şi în şedinţa extraordinară
din data de 18.03.2013, consilierii locali cunoscând problemele supuse spre aprobare.
Înainte de şedinţă, au fost puse la dispoziţia consilierilor USL din cadrul consiliului local
toate documentele pe care aceştia le-au solicitat prin interpelarea prezentată în şedinţa din
18.03.2013, înregistrată la instituţia Primăria comunei Păltinoasa cu nr. 1.653 din 18.03.2013,
completată cu adresele înregistrate cu nr. 1.663 din 19.03.2013 şi nr. 1.691 din 20.03.2013.
Au fost analizate de reprezentanţii grupului de consilieri USL, respectiv domnii
Adomniţei Mihai şi Coman Traian, următoarele documente:
- Proces-verbal de predare-primire al obiectivului de investiţie “Alimentare cu apă a
localităţii Păltinoasa ”, investiţie realizată de Consiliul Judeţean Suceava;
- Hotărârea nr. 44/2009 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Păltinoasa;
- Dispoziţia nr. 43 din 22.02.2013 privind organizarea Comisiei de recepţie la terminarea
lucrărilor la obiectivul “Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna
Păltinoasa”;
- Procesul-verbal nr. 391 din 01.03.2013 privind terminarea lucrărilor la obiectivul
“Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna Păltinoasa”;
- Referatul din 01.03.2013 al SC “Wareso Prod” SRL Suceava – proiectantul obiectivului;
- Harta privind traseul drumurilor modernizate;
- Dispoziţia nr. 42 din 22.02.2013 privind organizarea comisiei de recepţie la terminarea
lucrărilor la obiectivele “Reţele de canalizare şi staţie de epurare în satele Păltinoasa
şi Capu Codrului; Extindere de reţea cu apă potabilă în satul Capu Codrului”;
- Procesul verbal nr. 392 din 01.03.2013 privind lucrările la obiectivul “Reţele de
canalizare şi staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu Codrului”;
- Referat din 01.03.2013 al SC “Wareso Prod” SRL Suceava – proiectantul obiectivului;
- Procesul verbal nr. 393 din 01.03.2013 privind lucrările la obiectivul “Extindere de
reţea cu apă potabilă în satul Capu Codrului”;
- Referat din 01.03.2013 al SC “Wareso Prod” SRL Suceava – proiectantul obiectivului;
- Cărţile tehnice şi manualele de utilizare ale obiectivelor arătate mai sus.
Documentele au fost analizate în prezenţa persoanelor din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Păltinoasa, cu atribuţii în implementarea acestui proiect, respectiv domnii:
Catargiu Mihaela, Catargiu Elena şi Berghieva Liviu, care au acordat şi consultanţa necesară.
Nici unul dintre consilierii USL nu au adus comentarii pe marginea materialelor
prezentate spre analiză.

Doamna secretar face cunoscut că faţă de documentaţia prezentată la acest proiect de
hotărâre în data de 18.03.2013, odată cu invitaţia la şedinţă a fost înaintat domnilor consilieri şi
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul buget, contabilitate şi fiscalitate ca şi
completare.
Domnii consilieri USL solicită răspunsul dat la interpelarea prezentată în şedinţa din
18.03.2013, înregistrată la instituţia Primăria comunei Păltinoasa cu nr. 1.653 din 18.03.2013.
Doamna secretar Corfală Georgeta dă citire domnilor consilieri răspunsul la interpelarea
înaintată de grupul de consilieri USL, semnată de Primarul comunei Păltinoasa.
Dl consilier Checheriţă George spune că din punctul său de vedere Raportul Curţii de
conturi trebuie să fie public, cu toate că acesta este în litigiu. Subliniază faptul că aceasta este
părerea sa personală.
Dl contabil Berghieva Liviu arată că Raportul de audit financiar întocmit de Camera de
Conturi Suceava ca urmare a auditului financiar la Primăria comunei Păltinoasa în perioada
27.09.2012 – 02.11.2012, nu este finalizat, întrucât unele probleme au fost contestate în instanţă
de domnul primar. Atâta timp cât acesta a fost contestat, înseamnă că nu este definitiv. După ce
se va pronunţa instanţa de judecată, va fi prezentat în consiliul local.
Dl Coman Traian nu este de acord cu faptul că grupul de consilieri USL este acuzat că
din cauza lor nu este aprobat Proiectul de hotărâre supus spre aprobare pe ordinea de zi. El crede
că se poate rezolva problema ridicată de aceştia şi anume aducţiunea de apă potabilă la locuinţa
numitului Carpiuc Nicolae. Specifică faptul că pe acea stradă s-au făcut racordările cu apă la toţi
cetăţenii, mai puţin respectivului cetăţean.
Dl Consilier Nuţu Constantin spune că sunt mulţi cetăţeni care nu au încă racordurile la
apă efectuate.
Dl primar spune că sunt foarte multe persoane care au depus cereri pentru racordarea la
apă, cereri care nu au fost rezolvate încă, dar aceste lucrări se vor efectua, atât pentru cetăţeanul
în cauză, cât şi pentru celelalte persoane fizice şi juridice aflate pe lista de aşteptare, după
finalizarea proiectului de investiţie.
Dl consilier Wendling Eduard-Rudolf menţionează că grupul de consilieri USL a cerut un
lucru simplu, care se poate rezolva, acela de a se racorda la reţeaua de apă numitul Carpiuc
Nicolae. În caz contrar, grupul USL nu aprobă proiectul de hotărâre în discuţie.
Dl Coman Traian întreabă pe domnul primar în cât timp crede că se va rezolva problema
cu apa la cetăţeanul menţionat.
Dl primar spune că nu este normal ca un asemenea proiect de hotărâre să nu fie aprobat
din cauza unor probleme minore şi care nu au legătură cu acesta, dar dacă de acest lucru depinde
aprobarea acestuia, promite că va executa racordarea la reţeaua cu apă a cetăţeanului Carpiuc
Nicolae în cel mai scurt timp în care se poate lucra, iar condiţiile meteorologice vor permite.
Preşedintele de şedinţă Bergheva Florin-Ioan supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Consilierii PDL în număr de 8 votează “pentru”.
Consilierii USL solicită o pauză pentru consultări. În timpul pauzei, aceştia părăsesc sala
de şedinţă.
După consultările avute în cadrul grupului de consilieri USL şi revenirea acestora în sala
de şedinţă, dl consilier Coman Traian spune că hotărârea grupului USL este de a vota proiectul
de hotărâre, cu următoarele condiţii:
- branşarea imediată la apă a cetăţeanului Carpiuc Nicolae;
- trecerea pe ordinea de zi a situaţiei Şcolii Gimnaziale Păltinoasa cu revenirea la situaţia
statutului juridic al acesteia.

Dl primar arată că pentru a fi trecut pe ordinea de zi a situaţiei Şcolii Gimnaziale
Păltinoasa, trebuie făcut un proiect de hotărâre în acest sens şi că dna directoare de la şcoală nu a
prezentat situaţia cu copiii înscrişi în această instituţie.
Dl Adomniţei Mihai spune că nu a fost înregistrată la primărie adresa Şcolii Gimnaziale
Păltinoasa, prin care s-a revenit la cifra de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014.
Dl primar spune că respectiva adresă a fost înregistrată la primărie, aşa cum rezultă şi din
răspunsul dat la interpelarea consilierilor USL, dar că trebuie să fie prezentată şi situaţia cu
numărul de copii înscrişi, pentru a nu se încălca prevederile legale, deoarece pentru a avea
personalitate juridică, Şcoala Gimnazială Păltinoasa trebuie să aibă minim 300 de elevi şi
preşcolari înscrişi.
Dl consilier Stasciuc Ştefan spune că o parte din agenţii economici din comuna
Păltinoasa nu primesc pâine spre vânzare de la brutăria din cadrul societăţii la care acesta este
administrator, specificând faptul că le este interzis de primar şi că doreşte ca aceste lucruri să nu
se mai repete.
Dl primar spune că el nu a interzis nici unui agent economic de pe raza comunei ce
anume să comercializeze şi de unde să ia marfă şi nu are nici un amestec în problema semnalată
de dl Stasciuc Ştefan.
Dna secretar Corfală Georgeta insistă ca proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi să fie
aprobat în şedinţa de azi, iar problemele semnalate de consilierii USL să fie rezolvate ulterior,
deoarece în data de 26.03.2013 trebuie depusă documentaţia pentru obţinerea tranşei a 3-a de
plată la APDRP.
Consilierii USL mai solicită o pauză pentru consultaţii, cu părăsirea sălii de şedinţă.
După revenirea în sala de şedinţă a consilierilor USL, dl Nuţu Constantin semnalează
faptul că problemele supuse spre rezolvare de către consilierii USL se pot rezolva după ce acest
proiect de hotărâre va fi aprobat în şedinţa de azi.
Dl Checheriţă George ia cuvântul, spunând că vorbeşte doar în numele său personal şi
precizează că dacă nu se va reuşi o colaborare din partea tuturor consilierilor, nu va fi bine pentru
comuna Păltinoasa, ţinând cont de faptul că interesul public este prioritar pentru fiecare.
Dna consilier Rotari Eugenia spune că până la urmă ne adunăm în şedinţele de consiliu să
votăm pentru comună şi nu pentru noi personal, trebuie lăsate deoparte interesele personale.
Problemele semnalate de consilierii USL nu au legătură cu proiectul de hotărâre supus spre
aprobare.
Dna Catargiu Mihaela – consilier urbanism, prezentă la şedinţă, ia cuvântul şi arată încă o
dată importanţa deosebită care o reprezintă pentru comună Proiectul integrat din Măsura 322 şi
că Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Inventarului domeniului
public al comunei Păltinoasa, de pe ordinea de zi, este un document specific Măsurii 322 şi face
parte din documentaţia ce trebuie depusă pentru obţinerea tranşei a 3-a de plată la APDRP până
pe data limită de 26.03.2013. Menţionează faptul că din punctul său de vedere, ca funcţionar
public care nu face politică, este inadmisibil ceea ce se petrece în această şedinţă. Acest proiect
de hotărâre nu poate fi negociat, aprobarea sa nu poate fi condiţionată cu nişte probleme minore,
raportate la acesta. Pentru acest proiect integrat aflat în implementare, s-a muncit aproape zi de
zi, din 2008 până în prezent şi nu este posibil ca la final, după ce obiectivele din proiect au fost
chiar recepţionate, consiliul local să nu aprobe un proiect de hotărâre prin care practic, se
recunoaşte că acele obiective există şi aparţin comunei, deci trebuie inventariate.

Dl consilier Adomniţei Mihai insistă pentru aprobarea personalităţii juridice la Şcoala
Gimnazială Păltinoasa.
Dl primar spune că a discutat această problemă la Inspectoratul Şcolar Suceava şi pentru
a nu fi discuţii şi să nu fie interpretări, solicită Situaţia nominală a copiilor înscrişi în această
instituţie şi este de acord cu iniţierea unui nou proiect de hotărâre în acest sens.
Consilierii USL mai solicită o pauză pentru consultări, cu părăsirea sălii de şedinţă. După
revenirea acestora:
Dl Coman Traian spune că în acest moment (21.03.2013, aproximativ orele 18,30) se va
da telefon, ca la locuinţa lui Carpiuc Nicolae să se sape pentru racordarea la apă şi în ziua
următoare, (22.03.2013) se va putea face mufarea. Propune ca în aceeaşi zi, 22.03.2013, să se
întrunească din nou consiliul local şi să se treacă pe ordinea de zi şi proiectul de hotărâre privind
personalitatea juridică a Şcolii Gimnaziale Păltinoasa.
Dl Wendling Eduard-Rudolf spune că numai după ce se rezolvă aceste probleme
consilierii USL vor aproba proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
Dl primar arată că nu este normal ca un proiect de hotărâre să fie condiţionat în aprobarea
sa, dar cu toate acestea este de acord ca problemele propuse de grupul USL să fie rezolvate, cu
condiţia ca Şcoala Gimnazială Păltinoasa să prezinte situaţia cu numărul elevilor şi preşcolarilor
şi se va rezolva şi problema numitului Carpiuc Nicolae privind racordarea la reţeaua de apă.
Dl Checheriţă George menţionează că înainte de a vota politic, votează conştiinţa.
“Personal nu cred că ne minţim toţi. Dacă de data aceasta lucrurile nu se întâmplă aşa cum s-a
hotărât, situaţiile vor fi mai grave decât atât. Suntem în Postul Mare şi trebuie să dăm dovadă că
suntem creştini adevăraţi.” Din punctul său de vedere, toate problemele pot şi trebuie rezolvate:
şcoala să aibă personalitate juridică, Carpiuc Nicolae să aibă apă, trebuie să ne respectăm
reciproc.
Dl Morar Niculai întreabă care a fost motivul pentru care nu s-a propus pentru aprobare
ca Şcoala Gimnazială Păltinoasa să aibă personalitate juridică.
Dl Berghieva Liviu răspunde că nu era numărul de elevi, în Planul de şcolarizare pentru
anul 2013-2014, de minim 300 de elevi, aşa cum prevede legea învăţământului.
Consilierii USL întreabă la ce oră se va întruni consiliul local în ziua de 22.03.2013.
Dl primar propune Consiliului local să se întrunească în data de 22.03.2013 la orele 12,00
în aceeaşi sală de şedinţă.
În urma discuţiilor purtate în prezenta şedinţă, un număr de 8 consilieri din grupul PDL
au votat “pentru”, iar 7 consilieri din grupul USL au cerut amânarea supunerii spre aprobare a
proiectului de hotărâre din ordinea de zi, deci deocamdată, Proiectul de hotărâre privind
modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 20 din 10.09.1999, cu
modificările şi completările ulterioare, nu a fost aprobat.
Domnul Bergheva Florin-Ioan declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Bergheva Florin-Ioan

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

NOTĂ: În ziua de 22 martie 2013, la orele 12,00 Consilierii PDL au fost prezenţi la sediul
Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, aşa cum s-a convenit în seara zilei de 21.03.2013,
dar consilierii USL nu s-au prezentat pe motiv că nu s-a executat racordarea la apă a cetăţeanului

Carpiuc Nicolae în dimineaţa zilei de 22.03.2013 (aşa cum a comunicat dl consilier Coman Traian
prin telefon dnei secretar Corfală Georgeta).
Dl primar comunică domnilor consilieri prezenţi că racordarea la reţeaua de apă a
cetăţeanului Carpiuc Nicolae nu a putut fi efectuată deoarece nu a permis vremea, care în acea zi a
fost total nefavorabilă executării acestor lucrări, fiind chiar instituit la nivel naţional cod portocaliu
de vreme rea.
De asemenea a comunicat faptul că Şcoala Gimnazială Păltinoasa nu a prezentat situaţia
nominală a elevilor şi preşcolarilor înscrişi, aşa cum s-a convenit tot în seara zilei de 21.03.2013,
drept pentru care nu a iniţiat Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiei juridice a acestei
instituţii.
În concluzie nu a fost rea-voinţă din partea Primarului comunei Păltinoasa, care cu toate că
nu era corect, a încercat omeneşte, să soluţioneze şi problemele ridicate de grupul de consilieri
USL, probleme care, cel puţin deocamdată, rămân să fie rezolvate ulterior, în condiţii prielnice şi
legale.

Preşedinte de şedinţă,
Bergheva Florin-Ioan

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

