Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 27 februarie 2014, în şedinţa extraordinară 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 Checheriţă George şi Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa extraordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia
nr. 56 din 25 februarie 2014, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) - (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.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
31.01.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Propunerea calificativului pentru evaluarea performanţelor profesionale ale doamnei
Corfală Georgeta, secretar al comunei Păltinoasa pentru anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Se propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct, în conformitate cu
prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat, cu completarea adusă. Se votează
prin vot deschis. În unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
Doamna secretar Corfală Georgeta înmânează domnului consilier Adomniţei Mihai,
reprezentantul grupului de consilier USL din cadrul Consiliului local Păltinoasa, răspunsul la
Interpelarea depusă în data de 30.01.2014, înregistrată cu nr. 577 din 11.02.2014. Răspunsul a
fost întocmit de domnul Berghieva Liviu, contabilul primăriei.

Se trece la dezbaterea problemelor din ordinea de zi aprobată:
Punctul 1 al ordinii de zi: Întrucât mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului Tiron
Irinel-Neculai 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.
Domnul consilier Bergheva Florin-Ioan propune pe domnul consilier Moroşan Gheorghe.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, 12 consilieri votează
“pentru”, iar dl consilier Morar Niculai se abţine de la vot.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Moroşan Gheorghe 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 31.01.2014. 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 31.01.2014 a
fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2014, iniţiator fiind primarul
comunei.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că
propune acest proiect de hotărâre în temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 481/2004 privind
protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 24, litera
d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenta, cu modificările şi completările ulterioare.
Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă în anul 2014 al comunei Păltinoasa, cuprinde necesarul identificat la nivelul
comunei Păltinoasa, privind asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale. Acest plan s-a
întocmit în scopul realizării, într-un timp scurt şi în mod organizat, a măsurilor de prevenire şi
reducere a efectelor unor dezastre, informării oportune asupra unor fenomene naturale sau
accidentale, precum şi desfăşurării intervenţiei de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea
urmărilor asupra populaţiei, salariaţilor, bunurilor materiale şi mediului, cu maximă eficienţă.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Catargiu Ioan, referent de specialitate SVSU.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, preşedinte fiind
doamna consilier Rotari Eugenia, este favorabil.

Dl consilier Adomniţei Mihai propune ca pentru dotarea SVSU să fie alocate mai multe
fonduri, decât s-au alocat în prezent.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2014, a fost adoptată.
La punctul 4 al ordinii de zi, este prezentat Raportul de evaluare a performanţelor
profesionale individuale al funcţionarului public de conducere – dna Corfală Georgeta, secretarul
comunei, întocmit de Primarul comunei Păltinoasa. Perioada evaluată este 01.01.2013 –
31.12.2013.
Domnii consilieri apreciază activitatea depusă de doamna Corfală Georgeta în cadrul
Consiliului local al comunei Păltinoasa şi propun calificativul „foarte bine”.
Domnul preşedinte supune la vot propunerea făcută privind activitatea depusă de doamna
Corfală Georgeta.
Se votează prin vot deschis. În unanimitate de voturi, domnii consilieri prezenţi sunt de
acord cu acordarea calificativul “foarte bine” pentru activitatea doamnei Corfală Georgeta,
secretarul comunei, pentru perioada evaluată.
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

