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PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 21 septembrie 2012, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al
comunei Păltinoasa, care are loc la sediul Căminului cultural al comunei Păltinoasa, orele 17,00,
la care participă iniţial un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Este absent nemotivat domnul Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa primarului, prin
Dispoziţia nr. 376 din 17 septembrie 2012, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) 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 Nuţu Constantin, desemnat în şedinţa
consiliului local din data de 27.06.2012.
Aceasta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate, în condiţiile legii.
La şedinţă participă: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretar al comunei; Berghieva Liviu – consilier în cadrul Compartimentului
buget, contabilitate, impozite şi fiscalitate.
În continuare se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
05.09.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată din data de
07.09.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local
Păltinoasa în cadrul Consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ cu personalitate
juridică din comuna Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 3 puncte, pentru
probleme urgente, în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei
Păltinoasa, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi

Canalizare Suceava (AJAC Suceava) şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea
Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea
Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei
Păltinoasa, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea
Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare
a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de
modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. Prezentarea documentaţiei SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, la cererea înregistrată
cu nr. 4.486 din 20.08.2012, care a fost prezentată în şedinţa din 28.08.2012.
Domnul primar supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat. Se votează prin vot
deschis. În urma exercitării votului, un număr de 14 consilieri votează “pentru”.
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 05.09.2012. După
prezentarea procesului verbal, nefiind obiecţiuni din partea consilierilor cu privire la conţinut,
domnul preşedinte îl supune spre aprobare. Se votează prin vot deschis. Un număr de 12
consilieri au votat “pentru”, iar 2 consilieri cu “abţinere”. S-au abţinut de la vot domnii: Coman
Traian şi Morar Niculai. Cu majoritate de voturi, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de
05.09.2012 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul doamnei secretar
Corfală Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 07.09.2012.
După prezentarea procesului verbal, nefiind obiecţiuni din partea consilierilor cu privire la
conţinut, domnul preşedinte îl supune spre aprobare. Se votează prin vot deschis. Cu un număr
de 14 voturi “pentru”, adică în unanimitate, procesul-verbal din şedinţa de îndată, din data de
07.09.2012 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2012, 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, în baza adresei nr.
61915 din 04.09.2012 a DGFP Suceava, prin care s-a comunicat modificarea sumelor din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate şi a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, ca urmare a diminuării/majorării acestora, precum şi a cotelor
defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa la bugetul de stat în anul 2012, cu
repartizarea acestora în trim III 2012, astfel:

Sume defalcate din TVA total - 85.246 lei, din care:
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor:
50.200 lei;
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – total: 35.046 lei.
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 38.464 lei.
De asemenea prin adresa nr. 61.972 din 10.09.2012 a DGFP Suceava s-a comunicat
modificarea pe trimestre a sumelor repartizate în anul 2012, astfel: sume defalcate din TVA
pentru finanţarea ch. cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin
lege, precum şi contribuţiile aferente acestora: majorarea cu 26.300 lei pe trim. III prin
diminuarea cu 26.300 lei din trim IV 2012.
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
2012, 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, preşedinte fiind dna
Rotari Eugenia, este favorabil.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu privire la materialele
prezentate.
Domnul consilier Coman Traian întreabă care sunt firmele care au efectuat lucrările de
amenajări hidrotehnice la pârâul Păltinoasa şi lucrările pentru aducţiunea cu apă potabilă.
Domnul Berghieva Liviu răspunde: Lucrările de amenajări hidrotehnice la lucrarea “zid
de sprijin – pârâul Păltinoasa” au fost efectuate de SC FLORCONSTRUCT SRL Suceava, iar
lucrările pentru aducţiunea cu apă potabilă au fost executate de SC TEST PRIMA SRL Suceava.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat la acest punct din ordinea de zi,
domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot
deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, 14 consilieri votează “pentru”. În unanimitate de
voturi, Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2012,
a fost adoptată.
Punctul 4 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local Păltinoasa în cadrul
Consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din comuna
Păltinoasa, 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 temeiul prevederilor art. 96, alin. (2), litera a) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi adresele Şcolilor Gimnaziale din satele
Păltinoasa şi Capu Codrului.
Primarul comunei propune ca din partea Consiliului local al comunei Păltinoasa să facă
parte câte un reprezentant – consilier local - pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate
juridică din comuna Păltinoasa:
- un reprezentant pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa;
- un reprezentant pentru Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Capu Codrului.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de dna Corfală Georgeta, secretarul
comunei, care precizează că în baza art. 56 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al comunei Păltinoasa votul cu privire la persoane se exercită prin vot secret.

Rapoartele de avizare sunt prezentate de Comisia de specialitate pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, al
cărei preşedinte este dl Checheriţă George şi de Comisia de specialitate pentru administraţia
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor, ambele fiind favorabile.
Domnul preşedinte de şedinţă roagă pe domnii consilieri să facă propuneri în acest sens,
pe care să le înscriem pe buletinele de vot. Se fac propuneri pentru Şcoala Gimnazială
Păltinoasa.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune pe domnul Nuţu Constantin.
Domnul consilier Checheriţă George propune pe domnul Coman Traian.
Nu mai sunt propuneri pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Se fac propuneri pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului.
Domnul consilier Bergheva Florin-Ioan propune pe domnul Tiron Irinel-Neculai.
Domnul consilier Morar Niculai propune pe domnul Boşca Gheorghe.
Nu mai sunt alte propuneri pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului.
În aceste condiţii se vor întocmi două seturi de buletine de vot, astfel:
- unul pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa, pe care vor fi trecuţi domnii consilieri
Nuţu Constantin şi Coman Traian;
- unul pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului, pe care vor fi trecuţi
domnii consilieri Tiron Irinel-Neculai şi Boşca Gheorghe.
Domnul preşedinte de şedinţă precizează că exercitarea votului se face într-o cabină
special amenajată, folosind următoarea modalitate: pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în
dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze. Consilierii sunt de acord cu modalitatea de vot
prezentată.
Domnul Nuţu Constantin, propune să se ia o pauză de 10 de minute pentru completarea
buletinelor de vot, distribuirea acestora şi efectuarea operaţiunii de votare.
În continuare are loc efectuarea operaţiunii de votare.
Se reiau lucrările şedinţei.
La numărarea voturilor s-a constatat următorul rezultat:
Pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa:
- 8 voturi cu menţiunea “DA” pentru domnul consilier Nuţu Constantin,
- 6 voturi cu menţiunea “DA” pentru domnul consilier Coman Traian.
Pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului:
- 8 voturi cu menţiunea “DA” pentru domnul viceprimar Tiron Irinel-Neculai,
- 6 voturi cu menţiunea “DA” pentru domnul consilier Boşca Gheorghe.
Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi “PENTRU” prevăzut de lege, al
majorităţii consilierilor locali în funcţie, domnul consilier Nuţu Constantin va fi reprezentantul
Consiliului local Păltinoasa la Şcoala Gimnazială Păltinoasa, iar domnul viceprimar Tiron IrinelNeculai va fi reprezentantul Consiliului local Păltinoasa la Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă
Capu Codrului.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind desemnarea unor reprezentanţi ai
Consiliului local Păltinoasa în cadrul Consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ cu
personalitate juridică din comuna Păltinoasa, a fost adoptată.

Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava
(AJAC Suceava) şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a
Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor
adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava, 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 ca urmare a adresei nr. 110/19.09.2012 din partea Asociaţiei
Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava), prin care s-a comunicat că este
necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind desemnarea primarului comunei
Păltinoasa, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, în
Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru
alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi
semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului
AJAC Suceava.
Se recomandă desemnarea primarului ca reprezentant al Consiliului local al comunei
Păltinoasa în cadrul AJAC Suceava, în conformitate cu dispoziţiile art. 14 din Anexa nr. 4 la
Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice.
Întrucât prin Hotărârea nr. 3 din 12.01.2012 adoptată de Consiliul local al comunei
Păltinoasa a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului local în cadrul AJAC Suceava, dl
viceprimar Tiron Irinel-Neculai, domnul primar propune revocarea sa din această calitate.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier în cadrul
Compartimentului buget, contabilitate şi fiscalitate.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13 şi este o “abţinere”. Se
abţine de la vot domnul consilier Coman Traian. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea
privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, în
Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) şi
împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al
AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a
Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava, a fost adoptată.
Punctul 6 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea
Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor
adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, 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 ca urmare a adresei nr. 7/20.09.2012 din partea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, prin care s-a
comunicat că este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind desemnarea
primarului comunei Păltinoasa, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Păltinoasa,
judeţul Suceava, în Adunarea Generală a “Asociaţiei Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava”.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier în cadrul
Compartimentului buget, contabilitate şi fiscalitate.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13 şi este o “abţinere”. Se
abţine de la vot domnul consilier Coman Traian. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea
privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a
Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a
Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Suceava, a fost adoptată.
Punctul 7 din ordinea de zi: domnul primar prezintă documentaţia depusă la cererea
SC RIDANA RARĂU SRL Suceava, înregistrată cu nr. 4.486 din 20.08.2012, care prin
reprezentantul legal Jitariu Gheorghe, solicită aprobarea reglementării juridice a accesului către
punctul de lucru de exploatare agregate minerale în perimetrul de exploatare Bucovăţ, râul
Moldova.
Domnul primar aminteşte domnilor consilieri că această cerere a mai fost prezentată şi în
şedinţa ordinară din 28.08.2012, când s-a solicitat reprezentantului SC RIDANA RARĂU SRL
Suceava, să prezinte documentaţie din care să rezulte identificarea terenului din acea zonă.
Domnii consilieri consultă documentaţia depusă de SC RIDANA RARĂU SRL Suceava,
din care rezultă drumul de acces propus. Domnul primar menţionează că de această dată reiese
din documentaţia prezentată faptul că drumul propus prin planul de amplasament apare în harta
cadastrală ca un drum de exploatare/acces existent, lucru care nu rezulta din prima documentaţie
prezentată.
Domnul consilier Morar Niculai precizează că în acea zonă, din cauza exploatărilor de
agregate minerale de râu în perimetrul de exploatare Bucovăţ, râul Moldova, terenurile agricole
ce aparţin cetăţenilor comunei sunt grav afectate. Mai arată că dacă exploatările merg în
continuare, apa va ajunge la calea ferată din zonă, ceea ce este un lucru foarte grav.
Domnul Checheriţă George spune că exploatarea în acea zonă se face anapoda şi nu după
anumite norme impuse de prevederile legale.
Domnul consilier Nuţu Constantin spune că nu este nici el de acord cu exploatarea în
acea zonă, deoarece până în prezent a fost afectată şi păşunea comunală, aproape în totalitate.

Domnul consilier Stasciuc Ştefan precizează că cetăţenii comunei vor fi foarte revoltaţi
dacă cererea SC RIDANA RARĂU SRL Suceava va fi aprobată.
Domnul primar spune domnilor consilieri că se va analiza mai bine această cerere şi va
iniţia un proiect de hotărâre pe care îl va supune spre aprobare consiliului local în prima şedinţă.
Întrucât punctele din ordinea de zi au fost epuizate şi nu mai sunt alte probleme
semnalate de consilieri, preşedintele de şedinţă, domnul Nuţu Constantin declară lucrările
şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Nuţu Constantin

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

