Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
CONSILIUL LOCAL

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 24 august 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 15,00, la
care participă un număr de 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi
motivat domnii consilieri Stasciuc Ştefan şi Vartolomei Constantin-Sorinel.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
384 din 17 august 2015, 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 participă domnii: Carpiuc Dumitru-Cristian, primarul comunei, Berghieva
Liviu – contabil şi Corfală Georgeta, secretarul comunei.
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
06.02.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2015
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 al doamnei Catargiu Ileana 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 Catargiu Ileana propune pe domnul consilier Adomniţei Mihai.

Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri votează
“pentru”.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Adomniţei Mihai este ales preşedinte de
şedinţă pentru următoarele 3 luni. 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 Corfală Georgeta
pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29.06.2015. Nefiind obiecţiuni
cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 13 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de
29.06.2015 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu - consilier contabil, prezintă
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2015, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Raportul său, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de hotărâre ca urmare
a prevederilor art.83, al.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015.
Prin adresa nr. 61987 din 04.08.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Suceava ni s-au comunicat modificările rezultate potrivit prevederilor OG nr. 20/2015 şi a
influenţelor rezultate ca urmare a suplimentării sumei din cota de 18,5% din cotele defalcate din
impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2015, cu repartizare în trimestrul III 2015.
Total sume de echilibrare alocate prin OG 20/2015: 264.160 lei, din care:
-

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local: 104.540 lei

-

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local: 159.620 lei.

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
total: 144.000 lei, din care pentru:
- finanţarea drepturilor câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (potrivit prevederilor art.82, alin.(2) din OG nr.
20/2015): 144.000 lei.
Domnul primar face o completare la Raportul său la proiectul de hotărâre, ca
urmare a adresei nr. 62085 din 13.08.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Suceava, prin care ni s-a comunicat faptul că în conformitate cu prevederile art. III, alin. (4) din
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 13/2011, se repartizează nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent

bugetului general centralizat al comunei Păltinoasa, pentru anul 2015, în cuantum de 2837 mii lei,
plafon repartizat prin Decizia nr. 5359 din 13.08.2015.
Se face cunoscut că nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 2015 este
majorat faţă de cel care a fost aprobat la începutul anului 2015, cu suma totală de 168 mii lei, din
care:
-

144 mii lei pentru finanţarea drepturilor câştigate prin hotărâri judecătoreşti pentru
plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (potrivit prevederilor
art.82, alin.(2) din OG nr. 20/2015);

-

24 mii lei pentru salariile funcţionarilor din aparatul propriu al Primarului comunei
Păltinoasa.

Având în vedere că nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 2015 au fost
majorate şi luând în considerare faptul că s-au făcur şi economii la acest capitol în cursul acestui
an, prin faptul că în cadrul aparatului de specialitate sunt două posturi vacante, domnul primar
arată faptul că în perioada imediat următoare va proceda la aplicarea prevederilor OUG nr.
27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare şi anume o creştere
salarială pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa de
până la 12%, cu încadrarea în nivelul plafonului de salarii.
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
2015, 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, din cadrul Consiliului
local este favorabil.
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.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, este favorabil.
Domnul preşedinte dă cuvântul domnilor consilieri pentru dezbateri.
Domnul consilier Morar Niculai întreabă ce datorii au mai rămas de achitat pe viitor.
Domnul Berghieva Liviu spune că mai sunt de achitat: Racordul electric la Staţia de
epurare suma de 95.792 lei; Studiul de fezabilitate la Proiectul “Reţele de canalizare şi staţie de
epurare” suma de 35.439 lei Mai rămân pe secţiunea de funcţionare datorii la energia electrică şi
salubrizare.
Domnul consilier Adomniţei Mihai întreabă cum stăm cu datoriile la salubrizare.
Domnul contabil răspunde că s-au achitat datoriile în acest domeniu pe anii trecuţi,
rămânând de plătit în continuare plăţile pe anul în curs.
Nefiind alte discuţii cu privire la materialele prezentate, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 13

consilieri prezenţi, 11 consilieri votează “pentru”. Domnul Wendling Eduard-Rudolf a votat
“împotrivă” şi domnul Coman Traian s-a abţinut de la vot. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, a fost
adoptată.
Domnul Adomniţei Mihai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Adomniţei Mihai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

