Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 29 aprilie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 15,00, la
care participă un număr de 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi
motivat domnii consilieri Rotari Eugenia şi Stasciuc Ştefan.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
193 din 22 aprilie 2015, 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.
La şedinţă participă domnii: Corfală Georgeta – secretar al comunei şi doi reprezentanţi
ai S.C. „PROSPECŢIUNI” S.A., domnii Adrian Bucur şi Şerbănescu Matei.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
30.03.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor
proprietate publică şi privată a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, pentru lucrări de achiziţie
date geofizice în favoarea S.C. „PROSPECŢIUNI” S.A., prestator de servicii pentru S.N.G.N.
„ROMGAZ”S.A.
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 32/2006 privind alocarea lunară a
unei cantităţi de carburanţi pentru Postul de poliţie Păltinoasa, adoptată de Consiliul local al
comunei 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: Doamna preşedinte dă cuvântul doamnei Corfală Georgeta
pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30.03.2015. Nefiind obiecţiuni
cu privire la redactarea procesului verbal, doamna preşedintă de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 13 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de
30.03.2015 a fost aprobat.

Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor proprietate publică
şi privată a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, pentru lucrări de achiziţie date geofizice în
favoarea S.C. „PROSPECŢIUNI” S.A.,
prestator de servicii pentru S.N.G.N.
„ROMGAZ”S.A., iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În susţinerea acestui proiect de hotărâre sunt prezenţi la şedinţă domnii Adrian Bucur şi
Şerbănescu Matei, reprezentanţi ai S.C. „PROSPECŢIUNI” S.A.
Este prezentat faptul că S.C. PROSPECŢIUNI S.A. este prestator de servicii
contractuale pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în baza unui contract ce are ca obiect executarea
lucrărilor de achiziţie date geofizice în zonă.
Reprezentanţii societăţii spun că lucrările se vor realiza în perimetrul RG-04 Moldova
Nord, areal în care este inclusă o parte a comunei Păltinoasa şi vor începe şi termina în luna mai
2015. Se menţionează faptul că suprafaţa de teren vizată, ce aparţine comunei Păltinoasa,
cuprinde o mare parte din intravilanul şi extravilanul comunei Păltinoasa, judeţul Suceava,
conform unei hărţi anexată la Memoriul tehnic prezentat de S.C. PROSPECŢIUNI S.A.
S.C. PROSPECŢIUNI S.A. îşi ia angajamentul să notifice şi să compenseze proprietarii
de terenuri pentru punerea în aplicare a lucrărilor de achiziţie date geofizice, iar pentru eventuale
afectări de culturi agricole în urma activităţii desfăşurate, deţinătorii respectivelor culturi vor fi
despăgubiţi.
Prin Expunerea de motive, domnul primar propune aprobarea dreptului de uz şi servitute
asupra terenurilor proprietate publică şi privată a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, pentru
lucrările de achiziţie date geofizice în favoarea S.C. „PROSPECŢIUNI” S.A., prestator de
servicii pentru S.N.G.N. „ROMGAZ”S.A., pentru o perioadă de 2 luni începând cu data adoptării
hotărârii, condiţionat de prezentarea autorizaţiilor şi avizelor potrivit legislaţiei în materie în
vigoare.
Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre prezentat a fost întocmit de dna Catargiu
Mihaela – consilier superior la Compartimentul de urbanism.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului
local este favorabil.
Domnul consilier Checheriţă George întreabă reprezentanţii S.C. „PROSPECŢIUNI” S.A.
dacă este vreun risc de poluare pentru sol şi ce fel de explozibil se foloseşte.
Domnul ing. Şerbănescu Matei spune că nu este absolut niciun risc de poluare atât pentru
sol cât şi aer, nu vor fi afectate locuinţele cetăţenilor, iar explozibilul folosit este azotat
biodegradabil, la o adâncime în sol cuprinsă între 3 şi 10 metri.
Domnul ing. Bucur Adrian dă citire şi Avizului de la Apele Române.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea dreptului de uz şi servitute asupra terenurilor
proprietate publică şi privată a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, pentru lucrări de
achiziţie date geofizice în favoarea S.C. „PROSPECŢIUNI” S.A., prestator de servicii pentru
S.N.G.N. „ROMGAZ”S.A., a fost adoptată.
După aprobarea Proiectului de hotărâre prezentat, reprezentanţii S.C. PROSPECŢIUNI
S.A., au părăsit sala de şedinţă, mulţumind domnilor consilieri pentru înţelegere şi colaborare.

Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 32/2006 privind alocarea lunară a unei cantităţi de
carburanţi pentru Postul de poliţie Păltinoasa, adoptată de Consiliul local al comunei
Păltinoasa, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că în data
de 25.09.2006 Consiliul local al comunei Păltinoasa a adoptat Hotărârea nr. 32 privind alocarea
lunară a unei cantităţi de carburanţi pentru Postul de poliţie Păltinoasa, la solicitarea acestei
instituţii.
Având în vedere adresa nr. 4689/DC din 01.04.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul
Suceava, s-a luat la cunoştinţă faptul că legislaţia actuală nu permite consiliilor locale de a
sprijini desfăşurarea activităţii Posturilor de Poliţie, prin aprobarea unei cantităţi lunare de
carburant pentru autovehiculele din dotare.
Tot prin această adresă s-a comunicat ca în prima şedinţă de consiliu local să se propună
revocarea actului administrativ în cazul în care Consiliul local a aprobat alocarea unei cantităţi de
carburant Postului de Poliţie din localitate.
Din aceste motive, domnul primar propune abrogarea Hotărârii nr. 32 din 25.09.2006
privind alocarea lunară a unei cantităţi de carburanţi pentru Postul de poliţie Păltinoasa,
adoptată de Consiliul local al comunei Păltinoasa.
Raportul de specialitate este întocmit de doamna Corfală Georgeta secretarul comunei, în
care se arată că potrivit prevederilor art. 64 din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, “finanţarea cheltuielilor unor instituţii publice, indiferent
de subordonare, se asigură atât din bugetul de stat cât şi din bugetele locale, numai în cazurile
în care, prin legea bugetară anuală sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli
care se finanţează prin fiecare buget”.
Mai arată faptul că în opinia Ministrului Finanţelor Publice, aşa cum reiese din Adresa nr.
364101/2013, alocarea de fonduri direct de la unităţile administrativ-teritoriale nu poate fi
susţinută întrucât s-ar crea un mecanism bugetar greu de implementat şi netransparent. Se
consideră că printr-un act normativ ar putea fi reglementată posibilitatea ca unităţile
administrativ-teritoriale, în funcţie de nivelul veniturilor proprii şi a hotărârilor consiliilor locale,
să poată acorda cu titlu gratuit bunuri mobile şi servicii pentru serviciile deconcentrate ale
Ministerului Afacerilor Interne.
Rapoartele de avizare sunt prezentate de Comisia de specialitate pentru administraţia
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor şi Comisia de
specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi socialculturale, culte, protecţie copii, care sunt favorabile.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 12. Domnul consilier
Checheriţă George se abţine de la vot. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind
alocarea lunară a unei cantităţi de carburanţi pentru Postul de poliţie Păltinoasa, adoptată de
Consiliul local al comunei Păltinoasa, a fost adoptată.
Domnul consilier Checheriţă George atrage atenţia asupra faptului că în ultimul timp au
avut loc mai multe spargeri la locuinţele cetăţenilor din comuna Păltinoasa, în special în satul
Păltinoasa, spargeri care fost date chiar în timpul zilei.

Persoanele care fac asemenea fapte se cunosc, dar totuşi observă că organele de poliţie
locale nu iau toate măsurile care se impun. Roagă să se facă o sesizare la poliţie în acest sens,
angajaţii Postului de poliţie să fie mai vigilenţi şi să găsească persoanele care comit asemenea
fapte. De asemenea, să invităm un reprezentant în şedinţa de consiliu local, pentru a ne lămuri în
ce stadiu sunt cercetările în aceste cazuri de spargeri şi furturi din locuinţe.

Doamna Catargiu Ileana declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Catargiu Ileana

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

