România
Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 28 iunie 2012, în şedinţa extraordinară a
Consiliului local al comunei Păltinoasa
Şedinţa are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa, orele
17,00, la care participă un număr de 15 consilieri, dintr-un total de 15
consilieri în funcţie.
Şedinţa a fost convocată de îndată, de către domnul Carpiuc
Dumitru Cristian, Primarul comunei Păltinoasa, prin Dispoziţia nr. 276 din
27 iunie 2012, 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.
Preşedinte de şedinţă este domnul Nuţu Constantin, desemnat în
şedinţa consiliului local din data de 27.06.2012.
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:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Păltinoasa pe anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Primarul comunei Păltinoasa supune la vot proiectul ordinii de zi
prezentat. Se votează prin vot deschis. În unanimitate de voturi proiectul
ordinii de zi a fost aprobat.
Se trece la dezbaterea problemei din ordinea de zi aprobată.

Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2012, 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, deoarece au fost înregistrate venituri proprii suplimentare în
cadrul bugetului comunei Păltinoasa, în sumă de 15.152 lei, din:
- Venituri din amenzi - 1.020 lei
- Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat –
14.132 lei
Suma de 15.152 lei a fost repartizată la capitolul “Cheltuieli” astfel:
- cheltuieli pentru alegerile locale 2012 – 3.500 lei. Se face precizarea
că această sumă va fi folosită pentru achitarea contravalorii
buletinelor de vot folosite la alegerile locale din data de 10.06.2012
şi pentru unele restanţe la plata unor membri din cadrul Comisiei
tehnice de pe lângă Biroul electoral de circumscripţie Păltinoasa;
- cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială (asistenţă socială în caz
de invaliditate şi alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale) – 11.652 lei.
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 39, alin. (4) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, întrucât şedinţa consiliului local a fost
convocată de îndată, nu s-a mai întocmit Raportul de compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Păltinoasa şi nici raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local.
Domnul Berghieva Liviu, consilier în cadrul Compartimentului buget,
contabilitate, impozite şi fiscalitate, prezintă domnilor consilieri anexa
privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, la Proiectul de
hotărâre prezentat, din care rezultă repartizarea sumelor pe fiecare capitol în
parte.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu
privire la materialele prezentate.
Nu sunt discuţii.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri
prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2012, a fost adoptată.

Domnul primar întrebă domnii consilieri dacă au de prezentat alte
probleme, în afara ordinii de zi.
Domnul consilier Coman Traian propune ca redactarea proceselor
verbale ale şedinţelor consiliului local să fie redactate şi finalizate în timpul
desfăşurării şedinţelor, chiar dacă acest lucru presupune prelungirea duratei
acestora.
Doamna secretar Corfală Georgeta, arată că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dezbaterile din
şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul
fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, care este supus
spre aprobare la începutul şedinţei următoare. Consilierii locali au dreptul
ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. De asemenea,
mai precizează că în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, se afişează la
sediul primăriei sau după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativteritoriale, o copie a procesului-verbal al şedinţei.
Domnul preşedinte Nuţu Constantin mulţumeşte pentru participare şi
declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Nuţu Constantin

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

