Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 27 decembrie 2012, 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 12 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Lipsesc următorii consilieri: Checheriţă George, Vartolomei Constantin-Sorinel şi Wendling
Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin
Dispoziţia nr. 538 din 20 decembrie 2012, 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 doamna Rotari Eugenia, desemnată în şedinţa
consiliului local din data de 29.10.2012.
Aceasta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate, în condiţiile legii.
La şedinţă participă: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretar al comunei; Berghieva Liviu – consilier în cadrul Compartimentului
buget, contabilitate, impozite şi fiscalitate.
În continuare se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
07.12.2012
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct, astfel:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de
funcţii şi statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Păltinoasa şi de la serviciile subordonate
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 secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.12.2012.
După prezentarea procesului verbal, nefiind obiecţiuni din partea consilierilor cu privire la
conţinut, doamna preşedinte îl supune spre aprobare. Se votează prin vot deschis. În unanimitate
de voturi, procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data de 07.12.2012 a fost aprobat.

Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, iniţiator fiind
domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre întocmit de domnul primar, se arată că
Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale în limitele şi în
condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii
impozitelor şi taxelor locale prevăzute la art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, coroborat cu prevederile Legii nr.571/2003, privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 44/2004 – privind
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare. S-a avut în vedere de asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 1309 din 27.12.2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse financiare:
impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport,
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor
de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxele speciale, alte taxe
locale, amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale, taxele judiciare de timbru,
taxele extrajudiciare de timbru.
În baza art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, nivelul impozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual cu până la
20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu
excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. d).
Având în vedere aceste aspecte legislative şi faptul că majoritatea contribuabililor, atât
persoane juridice cât şi persoane fizice, manifestă dificultăţi economico-financiare, domnul
primar propune, pentru anul 2013, majorarea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice faţă de cele utilizate în anul 2012, cu aproximativ 10-11%.
Această majorare este percepută doar la impozitele şi taxele locale pe clădiri şi teren. Se
propune ca impozitele pe mijloacele de transport să rămână la nivelul anului 2012 şi la
nivelurile propuse prin Hotărârea Guvernului României valabile pentru anul 2013.
Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru anul 2013, executivul propune acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv
acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei pe teren şi a impozitelor pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul
an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, faţă de 7% cât
era stabilită în anii anteriori.
Raportul de specialitate este prezentat de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil. Se
prezintă domnilor consilieri şi Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

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 dă cuvântul domnilor consilieri pentru a-şi exprima opiniile cu privire
la materialele prezentate şi dacă au alte propuneri privind majorarea impozitelor şi taxelor locale.
Domnul consilier Morar Niculai propune majorarea impozitelor la clădiri şi terenuri cu
un procent de 6-7% faţă de nivelurile din anul 2012.

Domnul consilier Coman Traian ia cuvântul şi arată că din punctul lui de vedere comuna
Păltinoasa este o comună săracă, cu mulţi şomeri, cu persoane multe fără locuri de muncă şi nu
este de acord cu majorarea impozitelor şi taxelor locale faţă de nivelurile din anul 2012. Domnul
Coman dă citire în continuare unei scrisori din partea domnului consilier Wendling EduardRudolf, absent la şedinţă, prin care este prezentat punctul său de vedere privitor la impozitele şi
taxele locale pentru anul 2013, în sensul că nici acesta nu este de acord cu majorarea acestora.
Domnul consilier Boşca Gheorghe nu este de acord cu majorarea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2013.
Domnul consilier Nuţu Constantin, propune o majorare impozitelor şi taxelor locale la
clădiri şi terenuri cu 8% faţă de nivelul din 2012.
Domnul primar ia cuvântul şi face cunoscut că în comuna Păltinoasa nu avem multe şi
importante surse de venit din alte domenii de activitate; din această cauză, impozitele şi taxele
locale constituie cea mai importantă sursă de venituri a comunei. Să nu se uite faptul că avem şi
foarte multe cheltuieli, constând în servicii aduse locuitorilor comunei noastre şi anume: la plata
iluminatului public, a serviciilor pentru salubrizare, la alimentarea cu apă, întreţinerea drumurilor
din comună, etc.
Domnul consilier Adomniţei Mihai este de acord cu majorarea impozitelor şi taxelor
locale la clădiri şi terenuri cu un procent de 8%.
Domnul primar propune în ultimă instanţă, ca majorarea acestor impozite, respectiv
impozitele la clădiri şi terenuri, să se facă cu un procent de 8% faţă de cele din anul 2012, cum
sunt de acord majoritatea consilierilor locali şi nu cu 10-11% cum s-a propus iniţial. Restul
impozitelor şi taxelor locale sunt cele propuse în proiectul de hotărâre prezentat.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, 9 consilieri votează “pentru”, iar 3
consilieri “împotrivă”. Au votat împotrivă: Coman Traian, Boşca Gheorghe şi Stasciuc Ştefan.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2013, a fost adoptată.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi statului de
personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi de la
serviciile subordonate, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată domnilor
consilieri că numărul de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Păltinoasa pentru anul 2013, rămâne neschimbat, conform Adresei nr. 17967 din 21.12.2012 a
Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava.
Astfel, numărul maxim de posturi pentru anul 2013 este de 38, din care:
- numărul maxim de posturi în aparatul de specialitate şi instituţii publice de interes local,
cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de finanţare: 33;
- posturi pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile: 5,
valabile pentru perioada implementării proiectelor.
Se face cunoscut că numărul funcţiilor publice şi natura acestora rămâne neschimbată
pentru anul 2013. Astfel, numărul total al funcţiilor publice este de 13, din care: 1 funcţie publică
de conducere şi 12 funcţii publice de execuţie. Restul posturilor din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Păltinoasa sunt de natură contractuală, toate fiind de execuţie.

Raportul de specialitate este întocmit de domnul Orhean Constantin-Ionuţ, consilier
resurse umane.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, 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 12 consilieri prezenţi, 12 consilieri votează “pentru”. În
unanimitate de voturi, Hotărârea aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii
şi statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi
de la serviciile subordonate, a fost adoptată.
Doamna Rotari Eugenia întreabă domnii consilieri dacă mai au şi alte probleme de
semnalat.
Întrucât punctele din ordinea de zi au fost epuizate şi nu mai sunt alte probleme
semnalate de consilieri, preşedintele de şedinţă, doamna Rotari Eugenia declară lucrările şedinţei
încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Rotari Eugenia

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

