Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 24 martie 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.
81 din 19 martie 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.
Preşedinte de şedinţă este domnul Moroşan Gheorghe, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 27.02.2014.
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 şi
Corfală Georgeta – secretar al comunei.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
27.02.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 28/2013 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
privat al comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind păşunatul pe teritoriul comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică a unor trupuri de păşune
proprietate privată a comunei Păltinoasa – precum şi aprobarea Caietului de sarcini
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct:
6. Prezentarea adresei nr. 45 din 05.02.2014 a Asociaţiei de Proprietari Podul Izvor
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Proiectul ordinii de zi prezentat, cu completarea adusă, 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 27.02.2014.
Nefiind obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl
supune spre aprobare.
Cu un număr de 13 voturi “pentru” şi 2 abţineri – ale dlor Checheriţă George şi Wendling
Eduard-Rudolf, procesul-verbal din şedinţa extraordinara din data de 27.02.2014 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 28/2013 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, 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 în conformitate cu prevederile art. 283, alin. (3^1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Se face cunoscut că pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, prin
Hotărârea nr. 28/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, adoptată
de Consiliul local al comunei Păltinoasa, s-a stabilit să se perceapă taxa de 400 lei.
Întrucât art. 283, alin. (3^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, prevede ca taxă minimă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
cale administrativă un cuantum de 500 lei, se propune modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr.
28/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, la “Alte taxe locale” –
punctul 24, care va avea următorul text: “taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
cale administrativă – 500 lei ”.
Raportul de specialitate este întocmit de dl contabil Berghieva Liviu.
Rapoartele de avizare ale Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi Comisiei
de specialitate pentru învăţământ, sănătate, şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
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 modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 28/2013
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, a fost adoptată.
Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al
comunei Păltinoasa, 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 în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul primar propune completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
privat al comunei Păltinoasa cu un număr de 4 poziţii, reprezentând 4 suprafeţe de teren situate
în intravilanul satului Păltinoasa, aşa cum rezultă din anexa la proiectul de hotărâre.

Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier superior în cadrul
Compartimentului buget-contabilitate, impozite şi taxe locale.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, care este
favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 8, iar 7 consilieri se abţin
de la vot, respectiv: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian,
Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al
comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, nu a fost adoptată.
Domnul primar întreabă care este motivul pentru care consilierii USL s-au abţinut de la
vot.
Domnul consilier Adomniţei Mihai ia cuvântul şi spune că documentaţia primită la acest
proiect de hotărâre este incompletă, deoarece lipseşte Raportul de specialitate al
Compartimentului buget-contabilitate şi fiscalitate.
Doamna secretar Corfală Georgeta precizează domnilor consilieri că Raportul de
specialitate respectiv nu conţine informaţii sau date noi faţă de Proiectul de hotărâre cu anexa şi
Expunerea de motive prezentate. Toate datele care privesc cele 4 suprafeţe de teren ce trebuie
introduse în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Păltinoasa sunt
evidenţiate clar în documentele enumerate.
Domnul Adomniţei Mihai spune că grupul consilierilor USL se abţin de la vot, datorită
acestui fapt şi vor vota după analizarea Raportului de specialitate la acest proiect de hotărâre.
Domnul primar face precizarea că va supune acest proiect de hotărâre cu documentaţia
completă, în şedinţa următoare a consiliului local.
Punctul 4 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind păşunatul pe teritoriul comunei Păltinoasa, 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 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Ordinului nr. 226/2003 pentru aprobarea
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional
pe termen mediu şi lung şi art. 6, alin. (4) şi art. 10, alin. (3) din Ordinul MADR nr. 544/2013
privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte.
În acest proiect de hotărâre s-a propus perioada medie de păşunat, stabilirea
contravenţiilor şi sancţionarea acestora cu explicarea noţiunii de “păşunat neautorizat”.
Raportul de specialitate este întocmit de Compartimentul agricol, în care s-au precizat
următoarele:
Potrivit prevederilor art. 6, alin. (4) din Ordinul al MADR nr. 544/2013 privind
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, “data începerii şi
încheierii păşunatului, precum şi modul de organizare a păşunatului, continuu sau pe tarlale, se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local”, iar conform art. 10, alin. (3) din acelaşi act normativ
„durata de păşunat este de minimum 180 de zile în zona de câmpie şi de minimum 90 de zile în
etajul subalpin şi alpin”.

Întrucât comuna Păltinoasa este încadrată în zona montană, s-a propus ca perioada de
păşunat să fie în medie de 150 zile, cuprinsă în intervalul 15 mai - 15 octombrie a fiecărui an.
Se propune ca la art. 3 din proiectul de hotărâre, după alin. (1) să fie introdus un nou
alineat cu următorul cuprins: “Prevederile de la alin. (1) se completează şi cu prevederile art. 28
alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
De asemenea, doamna Corfală Georgeta, mai precizează că la art. 3 alin. (1), cuantumul
maxim al amenzilor nu trebuie să depăşească 2.500 lei. Se vor face astfel corecturile necesare în
acest sens.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru administraţia publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, care este favorabil.
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 păşunatul pe teritoriul comunei Păltinoasa, a fost
adoptată.
Domnul consilier Morar Niculai propune ca această hotărâre să fie afişată în locuri
publice pentru a fi cunoscută de crescătorii de animale şi să fie comunicată în special
organizatorilor de stâni, pentru a respecta regulile stabilite.
Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică a unor trupuri de păşune proprietate privată
a comunei Păltinoasa – precum şi aprobarea Caietului de sarcini, 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 în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 /
2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările
ulterioare. Se impune demararea procedurii în vederea închirierii, prin licitaţie publică a unor
trupuri de păşune proprietate privată a comunei Păltinoasa, conform anexei nr. 1 la proiectul de
hotărâre. Se propune de asemenea aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini,
conform anexelor nr. 2 şi 3 la proiectul de hotărâre.
Raportul de specialitate este întocmit de Compartimentul agricol, în care s-au precizat
următoarele:
- terenul care este propus pentru închiriere este situat în extravilanul comunei Păltinoasa
şi face parte din domeniul privat al comunei;
- conform prevederilor OUG 34/2013, pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în
domeniul public al comunelor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor
crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie
contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional
cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani. Totodată este
necesară şi asigurarea unei încărcături optime de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3
UVM/ha.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, care este
favorabil.

Domnul consilier Mihai Adomniţei spune că s-au făcut unele greşeli la delimitarea
trupurilor de păşune scoase la licitaţie, pe sate. De exemplu, trupul de păşune Dumbrava Mare nu
este pe teritoriul satului Păltinoasa, ci în satul Capu Codrului.
Domnul primar spune că va face corecturile necesare, iar în tabelul anexă va apărea doar
comuna Păltinoasa cu toate trupurile de păşune scoase la licitaţie, fără a se mai face delimitarea
pe sate.
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 închirierea, prin licitaţie publică a unor trupuri de
păşune proprietate privată a comunei Păltinoasa – precum şi aprobarea Caietului de sarcini,
a fost adoptată.
Punctul 6 din ordinea de zi: Domnul primar dă citire adresei nr. 45 din 05.02.2014 a
Asociaţiei de Proprietari Podul Izvor, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 1.535 din 20.03.2014,
prin care se solicită aderarea comunei Păltinoasa la această asociaţie, alături de alte localităţi
învecinate. Din adresă rezultă faptul că UAT Păltinoasa face parte din fondul de vânătoare nr. 46
Berchişeşti.
Domnii consilieri propun dlui primar să solicite date mai amănunţite privind condiţiile de
aderare şi care vor fi avantajele comunei noastre ca urmare a acestei asocieri.
Domnul Moroşan Gheorghe declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Moroşan Gheorghe

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

