Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 25 septembrie 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 Morar Niculai şi Stasciuc Ştefan.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
376 din 20 septembrie 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;
Catargiu Elena – consilier, pentru doamna secretar Corfală Georgeta care lipseşte din motive de
sănătate şi Berghieva Liviu – consilier contabil.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
29.07.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Păltinoasa pentru anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct:
3. Prezentarea cererilor nr. 4388 şi 4389 din 05.09.2013 ale domnului Tilihoi Florin,
medic de familie
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
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: Doamna preşedinte dă cuvântul doamnei consilier Catargiu
Elena pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29.07.2013. 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 29.07.2013 a
fost aprobat.

Punctul 2 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. 62190 din 04.09.2013 a DGFP Suceava prin care s-au comunicat modificările
intervenite asupra sumelor defalcate pentru comuna noastră în anul 2013, astfel:
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ –
17.000 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.
Doamna preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu privire la materialele
prezentate. Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat la acest punct din ordinea de zi.
Doamna 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.
Punctul 3 al ordinii de zi: Sunt prezentate cererile nr. 4388 şi 4389 din 05.09.2013 ale
domnului Tilihoi Florin, medic de familie, prin care solicită următoarele:
- prin cererea nr. 4388 din 05.09.2013 arată că a făcut la Cabinetul individual din
cadrul Dispensarului comunal din satul Păltinoasa şi la cel din satul Capu Codrului,
unele reparaţii în valoare de 10.000 lei şi solicită scăderea datoriilor cabinetului faţă
de bugetul primăriei, respectiv c/val taxă concesiune;
- prin cererea nr. 4389 din 05.09.2013 solicită folosinţa gratuită a spaţiilor din cadrul
Dispensarelor comunale din satul Păltinoasa şi Capu Codrului, motivând că serviciile
sale sunt în folosul comunităţii.
Solicitările domnului Tilihoi Florin sunt supuse la vot consiliului local.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 12 consilieri votează
“împotrivă” şi o abţinere – a dlui Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului,
solicitările domnului Tilihoi Florin au fost respinse.
Doamna Badali Elena-Rahila declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Badali Elena-Rahila

Pentru: Secretarul comunei,
Catargiu Elena

