Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 29 martie 2013, 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 8 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi
domnii consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Morar
Niculai, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
118 din 25 martie 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.
Preşedinte de şedinţă este domnul Bergheva Florin-Ioan, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 28.02.2013.
Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile adoptate, în
condiţiile legii.
La şedinţă participă domnii: Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa;
Corfală Georgeta – secretar al comunei şi Berghieva Liviu – consilier 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
21.03.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr. 20 din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păltinoasa pe anul
2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Propunerea calificativului pentru evaluarea performanţelor profesionale ale doamnei
Corfală Georgeta, secretar al comunei Păltinoasa pentru anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Păltinoasa şi a Situaţiei gestionării bunurilor comunei Păltinoasa în anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2012 al domnului Tiron Irinel-Neculai,
viceprimarul comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. Prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2012 ale consilierilor locali
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 secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.03.2013.
Nefiind obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl
supune spre aprobare.
În unanimitate de voturi, procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data de 21.03.2012
a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 20
din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiator fiind domnul Carpiuc
Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
Proiectul de hotărâre cu anexa acestuia şi Expunerea de motive la proiectul de hotărâre au
fost prezentate şi în şedinţele anterioare, respectiv în şedinţele extraordinare din data de
18.03.2013 şi din data de 21.03.2013, consilierii locali cunoscând problemele supuse spre
aprobare.
La acest punct din ordinea de zi, domnul primar ţine să dea citire domnilor consilieri
prezenţi, adresa înaintată de grupul de consilieri USL către Consiliul local, înregistrată cu nr.
1.883 din 29.03.2013.
Ca răspuns la problemele semnalate de grupul de consilieri USL prin adresa prezentată,
domnul primar face următoarele precizări:
“Întrucât Proiectul de hotărâre în discuţie nu a fost aprobat în şedinţele din 18 şi 21
martie 2013 de către grupul de consilieri USL, am fost nevoiţi să facem cerere pentru prelungirea
termenului de depunere a documentaţiei privind acordarea tranşei a 3 –a de finanţare, la APDRP,
până pe data de 26.04.2013, pentru care nu avem încă un răspuns cu privire la
aprobarea/neaprobarea acestei cereri de prelungire.
Nu ştiu cine nu s-a ţinut de cuvânt, pentru că în ziua de 22.03.2013, m-am prezentat cu
consilierii PDL, după cum bine cunoaşteţi, în sala de şedinţă, la orele 12,00 aşa cum s-a convenit
în seara zilei de 21.03.2013. Au lipsit consilierii USL.
Montarea racordului la reţeaua de apă a cetăţeanului Carpiuc Nicolae nu a putut fi
efectuată deoarece nu a permis vremea. Trebuia să se înţeleagă omeneşte faptul că în dimineaţa
zilei de 22.03.2013 timpul a fost nefavorabil executării acestor lucrări, fiind instituit la nivel
naţional cod portocaliu de vreme rea (ninsori abundente, vânt şi frig). De promisiunea pe care am
făcut-o mă voi ţine, chiar dacă consilierii USL nu au încredere, şi voi lua măsuri ca locuinţa
numitului Carpiuc Nicolae să fie racordată la reţea, imediat ce vremea va permite acest lucru.
Referitor la punerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei
şcolare pentru anul şcolar 2013-2014, fac cunoscut că acest lucru nu a fost posibil pentru data de
22.03.2013, dar voi iniţia acest proiect de hotărâre pentru şedinţa următoare a consiliului local,
din luna aprilie 2013.
Nu are rost să mai supunem spre aprobare în şedinţa de azi a acestui proiect de hotărâre,
atâta timp cât consilierii USL nu sunt prezenţi. Voi convoca consiliul local în prima decadă a
lunii aprilie 2013, pentru a-l supune spre aprobare.”

Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2013, iniţiator fiind domnul
Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Raportul la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut domnilor consilieri
faptul că potrivit adresei nr. 60.263 din 28.02.2013 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice a Judeţului Suceava, s-a comunicat repartizarea sumelor defalcate din TVA şi a sumelor
alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
comuna noastră, pentru anul 2013:
1. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale –
repartizate de DGFP: 293.919 lei
2. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale – repartizate de DGFP: 529.730 lei
Potrivit adresei nr. 4125 din 06.03.2013 din partea Consiliului Judeţean Suceava, s-a
comunicat că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 33 din 06.03.2013 s-au repartizat
următoarele sume pentru comuna noastră, pentru anul 2013:
1. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
- 37.500 lei
2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale – 67.500 lei
De asemenea, prin completarea la Raportul proiectului de hotărâre nr. 1759 din
22.03.2013, s-a făcut cunoscut că potrivit adresei nr. 60.921 din 22.03.2013 din partea Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, s-a comunicat repartizarea pe trimestre a
sumelor defalcate din TVA pe anul 2013, astfel:
1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunei, total : 2.179.700 lei (Trim I – 568.700 lei, Trim II – 613.100 lei, Trim III
– 556.600 lei şi Trim IV – 441.300 lei)
din care:
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ
– 1.387.300 lei (Trim I – 421.200 lei, Trim II – 421.200 lei, Trim III – 421.200 lei
şi Trim IV – 123.700 lei);
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor materiale din învăţământ –
180.800 lei (Trim I – 19.200 lei, Trim II – 24.600 lei, Trim III – 41.900 lei şi Trim
IV – 95.100 lei)
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea hotărârilor judecătoreşti din învăţământ –
217.600 lei (Trim I – 33.500 lei, Trim II – 82.800 lei, Trim III – 31.800 lei şi Trim
IV – 69.500 lei);
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţiilor lunare – 348.800 lei (Trim I – 83.500
lei, Trim II – 84.500 lei, Trim III – 61.700 lei şi Trim IV – 119.100 lei);
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea altor cheltuieli descentralizate (ajutoare
de încălzire, evidenţa persoanelor, creşe) – 45.200 lei (Trim I – 11.300 lei, Trim II –
0 lei, Trim III – 0 lei şi Trim IV – 33.900 lei)
2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 597.230 lei (Trim
I – 300.000 lei, Trim II – 124.000 lei, Trim III – 89.000 lei şi Trim IV – 84.230 lei).
Faţă de Proiectul de hotărâre iniţial, domnul primar mai propune completarea cu încă
două articole şi anume:

- art. 2 - aprobarea alocării din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar pe anul 2012, a sumei de 20.865 lei pentru obiectivul de investiţii:
“Reţele de canalizare şi staţie de epurare comuna Păltinoasa” – 20.865 lei.
- art.3 - aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2013 în sumă de
2.402 mii lei.
Raportul de specialitate este prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier contabil, care
prezintă şi anexa la proiectul de hotărâre.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, prezentat
de dna Rotari Eugenia, care 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 bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2013, a fost adoptată.
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul primar prezintă domnilor consilieri Raportul de
evaluare a performanţelor profesionale individuale al funcţionarului public de conducere – dna
Corfală Georgeta, secretarul comunei.
Domnul primar roagă domnii consilieri să propună un calificativ pentru activitatea
desfăşurată de doamna Corfală Georgeta, secretarul comunei, în perioada evaluată 01.01.2012 –
31.12.2012.
Domnii consilieri apreciază activitatea depusă de doamna Corfală Georgeta în cadrul
Consiliului local al comunei Păltinoasa şi propun calificativul „foarte bine”.
Domnul primar supune la vot propunerea făcută cu menţiunea că şi el apreciază ca
“foarte bună” 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.
La punctul 5 din ordinea de zi, domnul primar prezintă Raportul privind starea
economică, socială şi de mediu a comunei Păltinoasa şi a situaţiei gestionării bunurilor comunei
Păltinoasa în anul 2012.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat.
La punctul 6 din ordinea de zi, domnul viceprimar Tiron Irinel-Neculai prezintă
Raportul de activitate pe anul 2012.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat
La punctul 7 din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul
domnilor consilieri locali pentru a-şi prezenta fiecare Raportul de activitate pentru anul
2012. Prezintă rapoartele de activitate următorii consilieri: Badali Elena-Rahila,
Bergheva Florin-Ioan, Moroşan Gheorghe, Nuţu Constantin, Nuţu Ionel, Rotari Eugenia,
Tiron Irinel-Neculai şi Vartolomei Constantin-Sorinel.
Nu sunt discuţii pe marginea materialelor prezentate.
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

