Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 24 aprilie 2013, în şedinţa de îndată 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 de îndată la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
145 din 23 aprilie 2013, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (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;
Berghieva Liviu – contabil şi Catargiu Elena – consilier.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de credite interne al comunei Păltinoasa
pentru anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct, astfel:
- Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
04.04.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
Proiectul ordinii de zi prezentat, cu completările aduse, 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 Catargiu Elena
pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.04.2013. 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 extraordinară din data de
04.04.2013 a fost aprobat.

Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu, prezintă Proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de credite interne pentru anul 2013, iniţiator fiind domnul Carpiuc
Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Raportul primarului la proiectul de hotărâre se menţionează că potrivit Hotărârii
consiliului local nr. 9 din 16.02.2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 1.085.000 lei, s-a aprobat contractarea unui credit bancar necesar finanţării
T.V.A.-ului şi a unor cheltuieli eligibile aferente Proiectului finanţat cu fonduri europene “Reţele
de canalizare şi staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu Codrului; Extindere de reţea cu
apă potabilă în satul Capu Codrului; Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul public
de gospodărire comunală Păltinoasa; Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna
Păltinoasa; Amenajare sală muzeu tradiţii populare; Amenajare centru de consiliere a
persoanelor victimelor ale violenţei în familie”.
La baza supunerii spre aprobare a acestui proiect de hotărâre sunt: Hotărârea nr. 2957 din
02 aprilie 2013 adoptată de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale şi Contractul de
credit – linie de finanţare nr. 451 din 22.04.2013 încheiat între Banca Comercială Română SA şi
Comuna Păltinoasa.
Întrucât Comuna Păltinoasa a contractat un împrumut intern în sumă de 930.783 lei, se
propune Consiliului local al comunei Păltinoasa aprobarea Proiectului de hotărâre privind
aprobarea Bugetului Creditelor Interne pentru anul 2013.
Prin Raportul de specialitate al Compartimentului buget, contabilitate, se avizează
favorabil supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă dacă sunt consilieri care vor să ia cuvântul pe
marginea materialului prezentat.
Domnul consilier Morar Niculai cere lămuriri cu privire la acest împrumut.
Domnul contabil Berghieva Liviu răspunde că împrumutul este pentru plata TVA-ului la
sumele eligibile aprobate în bugetul proiectului, sumă care va fi recuperată de la APDRP din
ultima tranşă de plată. Cu suma recuperată se va achita acest împrumut. Împrumutul era necesar
să fie făcut, deoarece pentru obţinerea ultimei tranşe de plată de la APDRP, comuna Păltinoasa
trebuia să depună dovada plăţilor integrale aferente proiectului, inclusiv TVA.
Domnul consilier Adomniţei Mihai cere informaţii cu privire la dobânda creditului şi ce
durată are.
Domnul Berghieva Liviu răspunde că în baza Contractului de credit dobânda se va plăti
în funcţie de perioada de rambursare. Perioada de rambursare este de 4 luni de la data
împrumutului, dar nu mai târziu de 22.07.2013. Nivelul dobânzii este ROBOR la 3 luni + marjă
3,5 p.p/an.
Domnul consilier Coman Traian cere să se prezinte Anexa la proiectul de hotărâre în
discuţie.
Domnul Berghieva Liviu răspunde că anexa nu a fost redactată deoarece nu a fost timp
suficient, şedinţa de consiliu fiind de îndată. Totuşi, prezintă în ciornă sumele supuse spre
aprobare.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan întreabă când se rezolvă problema iluminatului public
în comună şi de ce nu se ridică deşeurile de la buncăre.
Domnul primar face cunoscut că se va plăti o parte din datoria pentru E.ON, după care se
va relua iluminatul public în toată comuna. Referitor la ridicarea deşeurilor de la buncăre se face
cunoscut că acestea se ridică de firma cu care avem încheiat contract, conform graficului.
Probabil că în perioada dinaintea Sfintelor sărbători ale Paştelui a fost o cantitate mai mare de

deşeuri decât de obicei, dând impresia că deşeurile nu sunt ridicate. În realitate, toate deşeurile au
fost colectate la timp.
Nu mai sunt alte discuţii la acest punct din ordinea de zi.
Domnul Bergheva Florin-Ioan supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 8 consilieri votează “pentru”. S-au abţinut
de la vot 7 consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian,
Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului,
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de credite interne, 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

Pentru: secretarul comunei,
Catargiu Elena

