Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
CONSILIUL LOCAL

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2016, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 14,00, la care
participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Este absent motivat doamna consilier Catargiu Ileana.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr. 4 din
22 ianuarie 2016, 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 domnul Wendling Eduard-Rudolf, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 03.12.2015.
Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile adoptate, în
condiţiile legii.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru-Cristian, primarul comunei, Corfală Georgeta secretarul comunei și Berghieva Liviu – consilier superior contabil.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
05.01.2016
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2016
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2016
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2016
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări
nerambursabile de la bugetul local al comunei Păltinoasa, pentru activităţi nonprofit de interes local în
anul 2016
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
6. Prezentarea adreselor nr. 19964/30/3 din 06.01.2016 şi nr. 16163/30/3 din 18.01.2016 din
partea Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
7. Proiect de hotărârte privind modificarea HCL nr. 32 din 12.11.2015 privind preluarea
obiectivului de investiţie “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa” de către UAT
Comuna Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Proiectul ordinii de zi prezentat, 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: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei Corfală Georgeta pentru a
prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 05.01.2016. Nefiind obiecţiuni cu privire
la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.

Se abține de la vot domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf.
Cu un număr de 13 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data de
05.01.2016 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii 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 pentru anul 2016, 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 2016, 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.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, este favorabil.
Domnul consilier Morar Niculai atenționează faptul că trebuie avută mai multă grijă cu
efectuarea lucrărilor de către beneficiarii ajutorului social. Nu corespunde ceea ce fac, cu lucrările pe
care le au de îndeplinit.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot
deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 12. Se abțin de la vot domnul Morar
Niculai și Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea
Planului anual de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de
ajutor social pentru anul 2016, a fost adoptată și devine HCL nr. 4.
Punctul 3 al ordinii 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 2016, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian –
primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că propune
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Păltinoasa, pentru anul 2015, 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. Se arată 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 14 funcţii publice, din care 1
de conducere şi 13 de execuţie. Se propune un număr de 5 funcţii publice de execuție pentru promovare
în grad profesional în cursul anului 2016.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Orhean-Vrânceanu Constantin-Ionuţ, consilier
resurse umane în cadrul Compartimentului de registratură şi 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 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14. 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 2016, a fost adoptată și devine HCL
nr.5.

Punctul 4 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu - consilier contabil, prezintă Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, iniţiator fiind
domnul Carpiuc Dumitru-Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de hotărâre în baza
prevederilor Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 și ale Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale.
Face vorbire despre adresa nr. 8843 din 29.12.2015 a AJFP Suceava, prin care ni s-a transmis

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
alocate prin Legea 339/2015, precum şi a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, în vederea întocmirii bugetului pentru anul 2016 şi a estimărilor pentru
anii 2017-2019, aprobate prin deciziile şefului AJFP Suceava nr. 8833/2015 şi 8834/2015.
În continuare este prezentat Raportul domnului primar înregistrat cu nr. 568 din 20.01.2016 din
care rezultă că faţă de cele prezentate în expunerea de motive la proiectul de hotărâre s-au mai adus
unele completări privind aprobarea bugetului local, ca urmare a adresei nr. 490 din 11.01.2016 din
partea Consiluiului Județean Suceava prin care ni s-a comunicat că prin Hotărârea nr. 2 din 11.01.2016
s-a aprobat repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 și estimările pentru
anii 2017-2019 și adresei nr. SVG_STZ/78/18.01.2016, în completarea adresei nr. 8843 din 29.12.2015
a AJFP Suceava prin care ni s-a comunicat repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pe
anul 2016.
Raportul de specialitate este întocmit de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil. Acesta
prezintă domnilor consilieri şi anexa privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, 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, din cadrul Consiliului local
este favorabil.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, este nefavorabil.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, este nefavorabil.
Domnul consilier Morar Niculai consideră că s-au alocat prea puțini bani pentru poduri și
podețe. Sunt multe poduri/podețe de reparat iar banii sunt insuficienți.
Domnul primar spune că va mai aloca bani la acest capitol la o eventuală rectificare de buget.
Domnul consilier Stasciuc Ștefan întreabă ce plăți se fac cu banii alocați pentru “Alimentare cu
apă”.
Domnul contabil răspunde că trebuie de achitat facturile aferente contractelor încheiate pentru
funcționarea Serviciului de alimentare cu apă și anume energie electrică, monitorizarea calității apei
potabile, subtraversări la calea ferată și altele.
Domnul consilier Adomniței Mihai întreabă dacă și celilalți beneficiari de apă din comunele
racordate la Stația de epurare din Păltinoasa contribuie la plata facturilor la energie electrică și alte
cheltuieli în domeniu.
Domnul contabil Berghieva Liviu spune că se vor face rapoarte de analiză din partea ANRSC
pentru actualizarea prețurilor la alimentarea cu apă și stabilirea prețului la canalizare. Comunele
arondate la alimentarea cu apă plătesc preț mic la furnizor, preț avizat și stabilit de ANRSC, și
încasează aproape dublu de la cetățeni, ceea ce face ca la acest capitol să fim în deficit.

Domnul primar face cunoscut că s-a aprobat prin hotărâre a AJAC Suceava retragerea
unilaterală a comunei noastre din Asociația AJAC și speră ca în aproximativ 2 luni să se predea
Serviciul de apă prin licitație, conform legii.
Domnul consilier Checheriță George întreabă pentru ce sunt alocați banii la subcapitolul “Culte
religioase”.
Domnul contabil răspunde că acești bani sunt alocați pentru construcții, reparații sau alte
probleme necesare la bisericile din comună, pe bază de proiecte, în conformitate cu prevederile Legii
350/2005.
Tot domnul Checheriță George întreabă la ce se folosesc banii – 20.000 lei, alocați la
“amenajări hidrotehnice”. Dumnealui consideră că sunt prea puțini bani alocați la acest capitol în
comparație cu banii alocați pentru sala de sport.
Dl contabil spune că pentru întreținerea sălii de sport, unde în anexă funcționează și primăria,
majoritatea sumei alocate este necesară pentru plata energiei electrice.
Domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf critică modul de repartizare a banilor și spune că nu
se cunosc bine toate datoriile pe care le mai are comuna, acuzând în acest sens pe domnul contabil
Berghieva Liviu.
În continuare au loc discuții contradictorii ce nu au legatură cu proiectul de hotărâre supus
dezbaterii între președintele de ședință Wendling Eduard-Rudolf, contabilul primăriei Berghieva Liviu
și domnul primar Carpiuc Dumitru-Cristian.
Domnul consilier Boșca Gheorghe întreabă dacă banii alocați pentru culte religioase, respectiv
suma de 15.000 lei, sunt aceeași cu cei care fac obiectul proiectului de hotărâre privind finanțările
nerambursabile.
Domnul contabil răspunde că într-adevăr acești bani sunt pentru finanțări nerambursabile la
culte religioase și alocarea acestora va fi aprobată tot prin hotărârea consiliului local.
Nefiind alte discuţii cu privire la materialele prezentate, domnul preşedinte de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, 8
consilieri votează “pentru”, 5 consilieri se abțin: Checheriță George, Stasciuc Ștefan, Morar Niculai,
Boșca Gheorghe și Wendling Eduard-Rudolf și un consilier votează împotrivă - domnul Coman Traian.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea bugetului local al comunei
Păltinoasa pentru anul 2016, a fost adoptată şi devine HCL nr. 6.
Punctul 5 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu - consilier contabil, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la
bugetul local al comunei Păltinoasa pentru activități nonprofit de interes local în anul 2016, iniţiator
fiind domnul Carpiuc Dumitru-Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive, domnul primar face cunoscut că propune acest proiect de hotărâre în baza
prevederilor Legii nr. 350/2005 și propune alocarea de fonduri bănești pentru domeniile
-

activități sportive – 6.000 lei

-

unități de cult - 15.000 lei
Raportul de specialitate este întocmit de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.

Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului local
este favorabil.
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.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, este favorabil.
Domnul consilier Checheriță George întreabă de ce nu au fost alocați bani la domeniul Cultură
pentru anul 2016.
Domnul primar răspunde că nu s-au alocat bani și la domeniul cultură pentru că în prezent nu au
fost suficiente fonduri bănești.

Nefiind alte discuţii cu privire la materialele prezentate, domnul preşedinte de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, 11
consilieri votează “pentru”, 2 consilieri se abțin: Stasciuc Ștefan și Wendling Eduard-Rudolf și un
consilier votează împotrivă - domnul Checheriță George.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea programului anual pentru
acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al comunei Păltinoasa pentru activități
nonprofit de interes local în anul 2016, a fost adoptată şi devine HCL nr. 7.
Punctul 6 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta prezintă domnilor consilieri
următoarele adrese din partea Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava:
- nr. 19964/30/3 din 06.01.2016 referitoare la controlul de legalitate asupra hotărârilor adoptate în
ședința extraordinară a consiliului local din data de 12.11.2015
- nr. 16163/30/3 din 18.01.2016 referitoare la controlul de legalitate asupra hotărârilor adoptate în
ședința ordinară a consiliului local din data de 30.09.2015
Nu sunt discuții referitoare la materialele prezentate.
Punctul 7 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 32 din 12.11.2015 privind preluarea obiectivului de investiţie
“Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa” de către UAT Comuna Păltinoasa,
iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru-Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive domnul primar supune spre aprobare acest proiect de hotărâre urmare a
prevederilor Adresei nr. 19964/30/3 din 06.01.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, prin
care s-a impus reanalizarea HCL nr. 32 din 12.11.2015 privind preluarea obiectivului de investiţie
“Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII Păltinoasa” de către UAT Comuna Păltinoasa.
Raportul de specialitate este întocmit de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului local
este favorabil.
Nefiind discuţii cu privire la materialele prezentate, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, 14
consilieri votează “pentru”. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind modificarea HCL nr.
32 din 12.11.2015 privind preluarea obiectivului de investiţie “Reabilitare şi modernizare Şcoala cu
clasele I-VIII Păltinoasa” de către UAT Comuna Păltinoasa, a fost adoptată şi devine HCL nr. 8.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au de semnalat diverse probleme.
Nefiind alte discuţii, domnul Wendling Eduard-Rudolf declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
WENDLING EDUARD-RUDOLF

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

