România
Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 28 februarie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Păltinoasa, care are loc la sediul Căminului cultural al comunei Păltinoasa, orele 17,00,
la care participă iniţial un număr de 15 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin
Dispoziţia nr. 44 din 22 februarie 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.
Domnul primar prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
08.01.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului
Urbanistic General al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ la
nivelul comunei Păltinoasa, pentru anul şcolar 2013-2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 2 puncte, pentru
probleme urgente, în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al
comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC

Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat, cu completările aduse. 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 de şedinţă al doamnei
consilier Rotari Eugenia 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 Nuţu Constantin propune pe domnul Bergheva Florin-Ioan.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Propunerea făcută este aprobată în unanimitate.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Bergheva Florin-Ioan este ales preşedinte de
şedinţă. Acesta 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.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2013.
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 08.01.2013 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic
General al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru
Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive, se face cunoscut domnilor consilieri faptul că a supus spre
aprobare acest proiect de hotărâre în baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Se arată că termenul de
valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit pe bază de hotărâre a consiliului local,
până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a depăşi 3 ani de la data
depăşirii termenului de valabilitate.
Întrucât în luna iulie 2013 Planul urbanistic general al comunei Păltinoasa îşi pierde
valabilitatea, domnul primar propune domnilor consilieri să aprobe prelungirea termenului de
valabilitate al acestuia, până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai
târziu de luna iulie 2014.
Raportul de specialitate este prezentat de doamna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier
urbanism.
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.

Domnul 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.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 15 consilieri votează “pentru”. În
unanimitate de voturi, Hotărârea privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al
Planului Urbanistic General al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, a fost adoptată.
Punctul 4 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ la nivelul comunei
Păltinoasa, pentru anul şcolar 2013-2014, iniţiator domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că a iniţiat acest
proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin. (2) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi al Avizului conform
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava nr. 242/16.01.2013.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de dna Corfală Georgeta, secretarul
comunei. Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, al cărei preşedinte
este dl Checheriţă George, nu este favorabil cu 2 voturi “pentru” şi 3 voturi „împotrivă”.
Domnul consilier Coman Traian face cunoscut că grupul de consilieri USL nu este de
acord cu proiectul de hotărâre prezentat întrucât Şcoala Gimnazială Păltinoasa este fără
personalitate juridică, în condiţiile în care până în prezent a avut statut de instituţie cu
personalitate juridică. În acest sens, domnul consilier prezintă adresa nr. 1326 din 21.02.2013 din
partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, prin care se arată că se revine la avizul conform
înaintat cu nr. 242 din 16.01.2013, întrucât în urma unui recensământ efectuat, Şcoala
Gimnazială Păltinoasa a comunicat că va avea şi în anul şcolar 2013-2014 peste 300 de elevi şi
preşcolari, suficient pentru a-şi păstra statutul de unitate cu personalitate juridică.
Domnul primar face cunoscut că s-a primit respectiva adresă şi la primărie, unde a fost
înregistrată cu nr. 1243 din 28.02.2013, dar întrucât a fost primită în aceeaşi zi cu şedinţa
consiliului local, mai exact la orele 15,00, nu a avut timpul necesar să o studieze.
Domnul consilier Coman Traian precizează că nu este normal ca în satul Păltinoasa,
reşedinţă de comună, să nu funcţioneze nicio şcoală cu regim de personalitate juridică.
Comunitatea pierde din acest punct de vedere. Din aceste motive, domnul consilier solicită
domnului primar amânarea supunerii spre aprobare a acestui proiect de hotărâre, pentru o şedinţă
ulterioară, când să se ia în calcul ultimul Aviz conform înaintat de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Suceava, cu adresa arătată mai sus.
Domnul primar spune că propune spre aprobare acest proiect de hotărâre aşa cum a fost
elaborat iniţial şi că se va reveni ulterior la această hotărâre dacă se va constata că într-adevăr
Şcoala Gimnazială Păltinoasa va avea un număr de peste 300 de elevi, preşcolari şi
antepreşcolari, aşa cum prevede art. 19, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Până în prezent, Şcoala Gimnazială
Păltinoasa a transmis la Primărie, Planul de şcolarizare pentru anul 2013-2014, din care rezultă
faptul că are sub minimul de 300 de elevi, neîncadrându-se astfel în prevederile legale. Din

aceste motive, s-a propus ca Şcoala Gimnazială Păltinoasa să funcţioneze în anul şcolar 20132014 fără personalitate juridică.
Domnul consilier Adomniţei Mihai ia cuvântul şi spune că pe data de 09.01.2013 s-a
înaintat o adresă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, de către Primăria comunei Păltinoasa,
în baza căreia şcoala a pierdut personalitatea juridică. Domnul consilier mai precizează că
datorită faptului că şcoala nu va mai avea personalitate juridică s-ar putea pierde microbuzul
şcolar.
Domnul primar recunoaşte că s-a înaintat acea adresă, ca urmare a solicitării
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi că aceasta a fost întocmită în baza Planurilor de
şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014, înaintate de cele două şcoli din comună. Din situaţiile
prezentate, Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Capu Codrului avea peste 300 de elevi şi
preşcolari, iar Şcoala Gimnazială Păltinoasa, sub acest număr. Prevederile legale sunt foarte
clare şi din Legea educaţiei naţionale, rezultă că o instituţie şcolară trebuie să aibă minim 300 de
elevi, preşcolari şi antepreşcolari înscrişi, pentru a avea personalitate juridică.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat de
Primarul comunei Păltinoasa.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 8 consilieri au votat
“pentru”, iar 7 consilieri “împotrivă”. Au votat “împotrivă”: Adomniţei Mihai, Coman Traian,
Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling EduardRudolf.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ la nivelul comunei Păltinoasa, pentru anul şcolar 2013-2014, a fost
adoptată.
Domnul consilier Coman Traian spune că în semn de protest, grupul de consilieri USL,
respectiv domnii Adomniţei Mihai, Coman Traian, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Morar
Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf, părăsesc sala de şedinţă.
Domnul preşedinte de şedinţă propune continuarea şedinţei.
Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian
– primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că
propune acest proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Face cunoscut că Planul anual de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
familiilor şi persoanelor singure beneficiare de ajutor social poate fi reactualizat pe parcursul
anului. Este prezentată şi anexa care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, Planul de
lucrări de interes local pentru anul 2013, întocmit de domnul viceprimar al comunei, care este
responsabilul principal pe întreaga comună, privind urmărirea prestării lucrărilor de interes local,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportul de specialitate este întocmit de dl viceprimar Tiron Irinel-Neculai.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, este favorabil.
Nu sunt discuţii pe marginea ,materialelor prezentate.

Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 8 consilieri prezenţi, votează “pentru” 8. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, a fost adoptată.
Punctul 6 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2013, iniţiator fiind domnul
Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că
propune acest proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 23, alin. (2), lit. b) şi alin.
(4) din Legea nr. 188/1999, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7.660 din 24.08.2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. Este
prezentat şi Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2013, care constituie anexă la prezentul proiect de
hotărâre.
Se arată faptul că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa,
funcţionează un număr de 6 compartimente pe diverse specialităţi şi un serviciu de specialitate,
cu un număr total de 13 funcţii publice, din care 1 de conducere şi 12 de execuţie
S-a propus un număr de 3 funcţii publice pentru promovare în grad profesional în cursul
anului 2013.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Orhean Constantin-Ionuţ, consilier resurse
umane.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru administraţia publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, care este favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 8 consilieri prezenţi, votează “pentru” 8. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2013, a fost
adoptată.
Punctul 7 din ordinea de zi: Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că propune
acest proiect de hotărâre în temeiul prevederilor art. 5, alin. (1), art. 25, litera b) din Legea nr.
481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de
protecţie civilă.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei Păltinoasa cuprinde
riscurile potenţiale identificate la nivelul comunei Păltinoasa, măsurile, acţiunile şi resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective. PAAR s-a întocmit în scopul realizării, întrun 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. Este prezentat în continuare Planul
de
analiză şi acoperire a riscurilor (PAAR) al comunei Păltinoasa pe anul 2013.
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.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 8
consilieri prezenţi, votează “pentru” 8. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Păltinoasa, a fost adoptată.
Punctul 8 din ordinea de zi: Domnul primar prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2013.
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 2013 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.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 8 consilieri prezenţi, votează “pentru” 8. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2013, a fost adoptată.
Domnul primar dă cuvântul dnei secretar Corfală Georgeta pentru a prezenta Adresa nr.
2097/C.An. din 11.02.2013 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, privind constituirea
unui fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local în cotă de până la 5% din totalul
cheltuielilor cuprinse în bugetul local. Acest fond se va utiliza pe bază de hotărâri ale consiliului
local pentru acordarea de ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale aflate în situaţii de
extremă dificultate.
Întrucât punctele din ordinea de zi au fost epuizate şi nu mai sunt alte probleme
semnalate de consilieri, preşedintele de şedinţă, domnul Bergheva Florin-Ioan declară lucrările
şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Bergheva Florin-Ioan

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

