Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 22 noiembrie 2013, 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 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi
domnii consilieri Boşca Gheorghe şi Stasciuc Ştefan.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
495 din 18 noiembrie 2013, 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 mai participă domnii: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretarul comunei şi Berghieva Liviu – consilier contabil.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
28.10.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Păltinoasa pentru anul 2013
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: Întrucât mandatul de preşedinte de şedinţă al doamnei
consilier Badali Elena-Rahila 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.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune pe domnul Tiron Irinel-Neculai.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.

Se votează prin vot deschis. Propunerea făcută este aprobată în unanimitate.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Tiron Irinel-Neculai 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 28.10.2013. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, doamna preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
În unanimitate de voturi, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de 28.10.2013 a
fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Dl Berghieva Liviu prezintă Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2013, 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 adresei
nr. 62.967 din 08.11.2013 a DGFP Suceava s-au comunicat modificările rezultate în urma
alocării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pentru comuna
noastră, astfel:
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 28.081
lei
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ale
comunelor, total – 142.800 lei, din care:
1. finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, total – 118.400 lei,
din care:
- cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani
stabilite prin lege – 114.400 lei
- cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 – 4.000 lei
2. drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii
lunare – 24.400 lei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – total – 270 lei
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
2013, 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 Adomniţei Mihai întreabă care sunt datoriile pe care le are comuna în
ceea ce priveşte iluminatul public şi salubrizarea. Întreabă dacă este posibil să fie plătite mai întâi
datoriile privind iluminatul public, pentru ca acesta să fie reconectat.

Domnul contabil Berghieva Liviu: datoriile la iluminat sunt de aproximativ 200 mii lei şi
la salubrizare 100 mii lei.
Domnul primar: datoriile vor fi achitate cu prioritate pentru salubrizarea comunei şi abia
apoi pentru iluminatul public. Amândouă servicii sunt necesare pentru cetăţeni, dar ce ne facem
dacă se adună multe deşeuri menajere neridicate, riscând astfel să provocăm adevărate focare de
infecţie. Acestea trebuie obligatoriu ridicate şi transportate periodic de firma cu care avem
contract, iar aceste lucrări trebuie achitate.
Domnul consilier Checheriţă George întreabă până când este valabil contractul de
salubrizare.
Domnul contabil: Contractul este încheiat cu aceeaşi firmă care a ridicat deşeurile şi anul
trecut şi este valabil până în luna iulie 2014.
Domnul Checheriţă George: de ce nu s-a încheiat contractul cu o altă firmă?
Domnul primar: Nu s-a înscris la licitaţie altă firmă, iar în acest caz, în luna iulie 2013 s-a
reînnoit contractul cu aceeaşi firmă. La începutul acestui an am avut aceeaşi discuţie, legat de
firma de salubrizare, discuţie care nu a dus la ceva mai bun faţă de situaţia existentă. Trebuie
avut în vedere faptul că firma în discuţie, SC FLOR CONSTRCT SA Suceava, a răspuns tot
timpul solicitărilor noastre şi sunt destul de înţelegători în ceea ce priveşte plata datoriilor.
Probabil că peste un an se vor termina gropile de gunoi ecologice de la Moara şi Pojorâta
şi atunci se va schimba situaţia în privinţa deşeurilor. Până atunci vom colabora cu această firmă.
Sunt de acord să transportăm la Gura Humorului dacă ar fi posibil.
Domnul consilier Adomniţei Mihai întreabă dacă se pot face racordări la canalizare în
satul Capu Codrului.
Domnul primar răspunde că se pot face racordări dar deocamdată au prioritate locuinţele
aşezate pe partea de drum unde este ţeava de canalizare.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri votează “pentru”. În
unanimitate de voturi, Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2013, a fost adoptată.
Domnul Tiron Irinel-Neculai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Tiron Irinel-Neculai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

