Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 29 iulie 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 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Este absent
domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
287 din 22 iulie 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.
La şedinţă mai 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. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
2. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
30.05.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Păltinoasa pentru anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al
bugetului local al comunei Păltinoasa, pe anul 2012
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi de la serviciile subordonate
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Proiectul ordinii de zi prezentat, cu completările aduse, 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: Întrucât mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului
consilier Bergheva Florin-Ioan 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 doamna Badali Elena-Rahila.
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, doamna Badali Elena-Rahila este aleasă preşedinte de şedinţă.
Aceasta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va semna hotărârile adoptate, în
condiţiile legii.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30.05.2013. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, doamna preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
În unanimitate de voturi, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de 30.05.2013 a
fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2013, 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 s-a
primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare şi Pescuit, Notificarea privind confirmarea
plăţii tranşa a 3-a în cadrul Proiectului “Reţele de canalizare şi staţie de epurare în satele
Păltinoasa şi Capu Codrului; Extindere de reţea cu apă potabilă în satul Capu Codrului;
Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul public de gospodărire comunală
Păltinoasa; Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna Păltinoasa; Amenajare
sală muzeu tradiţii populare; Amenajare centru de consiliere a persoanelor victimelor ale
violenţei în familie", în sumă de 1.013.175 lei, care trebuie evidenţiată în bugetul local.
Bugetul local va fi rectificat cu suma totală de 1.016.838 lei, anual şi pe trimestrul III.
La “venituri”, pe lângă suma de 1.013.175 lei – tranşa 3 de plată, au mai fost înregistrate şi alte
venituri suplimentare încasate la bugetul local în sumă de 1.959 lei, respectiv 1.704 lei.
Din suma primită de la APDRP se va achita suma de 922.052 lei la BCR pentru
rambursarea împrumutului intern, obţinut în baza Hotărârii nr. 9 din 16.02.2012 adoptată de
Consiliul local al comunei Păltinoasa, diferenţa fiind plăţi recuperate la bugetul local, cu care
vom achita unele datorii, aşa cum rezultă din anexa la proiectul de hotărâre.
Raportul de specialitate este prezentat de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil.
Acesta prezintă domnilor consilieri şi anexa privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
2013, 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, preşedinte fiind dna
Rotari Eugenia, este favorabil.
Doamna 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.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi care şi-au exprimat votul, s-au înregistrat 9
voturi “pentru” şi 5 abţineri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Coman Traian, Morar Niculai şi
Stasciuc Ştefan. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind rectificarea bugetului
local al comunei Păltinoasa pentru anul 2013, a fost adoptată.
Punctul 4 al ordinii de zi: Doamna secretar prezintă Proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei

Păltinoasa pe anul 2012, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În Expunerea de motive, domnul primar face cunoscut domnilor consilieri că a iniţiat
proiectul de hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Contul anual de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 cuprinde
la partea de venituri suma de 7.462.737 lei şi la partea de cheltuieli suma de 7.465.033 lei.
Toate cheltuielile realizate în anul bugetar 2012 s-au încadrat în prevederile bugetare
aprobate de către Consiliul local al comunei Păltinoasa prin hotărârile prin care s-au aprobat
bugetul local pe anul 2012 şi rectificările ulterioare ale bugetului local.
Conform datelor statistice, întocmite de către Compartimentul buget, contabilitate şi
fiscalitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Păltinoasa, care constituie anexa
la acest proiect de hotărâre, rezultă că nu s-au înregistrat deturnări de fonduri băneşti în anul
bugetar 2012. La finele anului 2012 s-a înregistrat un deficit bugetar în sumă de 2.296 lei.
Raportul de specialitate este prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier contabil, care este
favorabil supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre prezentat.
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, fiind favorabil.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, doamna preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14
consilieri prezenţi, votează “pentru” 10 şi sunt 4 abţineri: Boşca Gheorghe, Coman Traian, Morar
Niculai şi Stasciuc Ştefan. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea
contului de încheiere a exerciţiului bugetar al bugetului local al comunei Păltinoasa pe anul
2012, a fost adoptată.
Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii şi statului de
personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi de la serviciile
subordonate, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.

În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată domnilor
consilieri că a iniţiat proiectul de hotărâre în vederea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2013
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.
Actuala structură pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava şi de la serviciile subordonate, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 53 din
28.12.2012 şi cuprinde în prezent un număr de 33 posturi, din care: 30 ocupate şi 3 vacante. În
luarea acestei decizii s-a avut în vedere comunicarea transmisă de Instituţia Prefectului – Judeţul
Suceava nr. 17967 din 21.12.2012 cu privire la numărul maxim de posturi pentru anul 2013.
Se menţionează faptul că până la data de 26.06.2013, aparatul de specialitate al
primarului comunei Păltinoasa, a funcţionat cu un număr de 38 posturi, aprobat potrivit pct. 1 din
anexa la O.U.G. nr. 63/2010, astfel:
număr maxim de posturi în aparatul de specialitate: 33
posturi pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile:
5 – cu menţiunea: pentru perioada implementării.

Perioada implementării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile s-a
finalizat la data de 26 iunie 2013. După această dată, în aparatul de specialitate al Primarului
comunei Păltinoasa sunt un total de 33 posturi.
În urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2013, au fost identificate un număr de 3
posturi vacante în aparatul de specialitate al primarului comunei Păltinoasa şi de la serviciile
subordonate, exceptate de la reducerea prevăzută la art.1, alin. (1) din OUG 77/2013, după cum
urmează:
- 1 post vacant exceptat conform art. 1 alin. (2), lit. f) din OUG nr. 77/2013, funcţia de
consilier al primarului din cadrul Cabinetului primarului (poziţia 4 din statul de
funcţii);
- 1 post vacant unic – funcţia contractuală de casier, tr.II în cadrul Compartimentului
buget, contabilitate şi fiscalitate, exceptat conform art. 1 alin. (2), lit. b) din OUG nr.
77/2013;
- 1 post vacant unic – funcţia contractuală de muncitor necalificat, tr.I în cadrul
Serviciului de alimentare cu apă, exceptat conform art. 1 alin. (2), lit. b) din OUG nr.
77/2013.
În concluzie, comparativ cu actuala structură nu vor fi desfiinţate posturi vacante, motivat
de faptul că acestea fac obiectul excepţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 77/2013, iar
numărul total de posturi se încadrează în prevederile OUG 77/2013 şi în numărul maxim de
posturi stabilit potrivit art. III din OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare.
În sensul celor prezentate mai sus a fost întocmit prezentul proiect de act administrativ,
care a fost înaintat la ANFP pentru avizarea funcţiilor publice. În urma analizării documentelor
înaintate, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ne-a comunicat cu adresa nr. 28224 din
24.07.2013 că nu sunt incidente dispoziţiile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, r2, cu
modificările şi completările ulterioare.
Raportul de specialitate este întocmit de domnul Orhean Constantin-Ionuţ, consilier
resurse umane.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, este favorabil.
Doamna 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.
Doamna 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”. În
unanimitate de voturi, Hotărârea aprobarea funcţiilor publice, organigramei, statului de funcţii
şi statului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi
de la serviciile subordonate, a fost adoptată.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan face cunoscut că în zona “prund” din satul Capu
Codrului trebuie făcut un control la depozitarea şi colectarea deşeurilor. Se pare că din acea zonă
deşeurile sunt depozitate la întâmplare şi colectate cu întârziere sau deloc.
Domnul primar spune că se vor lua măsuri pentru remedierea celor semnalate.
Doamna Badali Elena-Rahila declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Secretarul comunei,
Badali Elena-Rahila
Corfală Georgeta

