Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 29 iulie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche, orele 13,00, la
care participă un număr de 12 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi
motivat domnii consilieri Boşca Gheorghe, Checheriţă George şi Stasciuc Ştefan.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
291 din 25 iulie 2014, 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 Nuţu Ionel, desemnat în şedinţa consiliului local din
data de 20.06.2014.
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 şi
Corfală Georgeta – secretar al comunei.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
20.06.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea Biroului de Avocatură – Călin Petre, pentru
apărarea intereselor comunei Păltinoasa în instanţa de judecată
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru includerea în intravilan a unei
suprafeţe de teren în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava
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 ordinare din data de 20.06.2014. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
Cu un număr de 12 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de
20.06.2014 a fost aprobat.

Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind desemnarea Biroului de Avocatură – Călin Petre, pentru apărarea intereselor
comunei Păltinoasa în instanţa de judecată, 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. I, alin. (2), litera b) din
Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.

Face cunoscut domnilor consilieri faptul că SC.TEST PRIMA SRL, cu sediul juridic în
Suceava, strada Petru Rareş, nr.56, în calitate de reclamant, a chemat în judecată Primăria
comunei Păltinoasa – pârâtă, în Dosarul cu nr. 1120/237/2014 – aflat pe rolul Judecătoriei Gura
Humorului, solicitând instanţei să oblige pârâta la restituirea sumei de 80.000 lei, pe care aceasta
susţine că a virat-o din eroare în bugetul Comunei Păltinoasa.
Întrucât termenul de finalizare al lucrărilor stabilit în contractul încheiat cu SC Test
Prima SRL şi implicit, în contractul de finanţare încheiat cu APDRP Iaşi, nu a fost respectat de
către SC Test Prima SRL, în calitate de constructor, Primăria comunei Păltinoasa a fost notificată
de APDRP Iaşi, prin Notificarea nr. 5699 din 09.03.2012, că se aplică o penalizare de 2% asupra
valorii rămase de executat şi depunerea unei scrisori de garanţii bancare prelungite, a cărei
valabilitate să acopere termenul de execuţie solicitat, prealabil încheierii actului adiţional cu
APDRP. În aceste condiţii, până la data notificării, APDRP Iaşi a stabilit ca penalitate suma de
79.236 lei. Primăria comunei Păltinoasa a achitat iniţial suma solicitată de APDRP, în termenul
solicitat - în regim de urgenţă -, urmând ca SC Test Prima SRL, să ne vireze ulterior datoria în
cont.
Întrucât doamna Aldea Liliana-Laura, care are funcţia de consilier juridic în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, este programată în concediu în
perioada reprezentării Comunei Păltinoasa în instanţă, domnul primar propune, cu respectarea
prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, să fie desemnat Biroul de Avocatură - Călin Petre să organizeze în mod corespunzător

apărarea, să îndeplinească toate actele de procedură necesare bunei desfăşurări a procesului
menţionat, să reprezinte interesele Comunei Păltinoasa în dosarul menţionat cât şi în eventualele
cauze care pot disjunge din acesta.
Se mai face cunoscut că este necesară încheierea unui Contract de reprezentare juridică
în instanţă cu Biroul de Avocatură - Călin Petre, iar cheltuielile privind onorariul vor fi suportate
din bugetul local.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Corfală Georgeta, secretarul comunei.
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, sunt
favorabile.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, votează “pentru” 9 şi 3 abţineri, ale dlor
consilieri Adomniţei Mihai, Coman Traian şi Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind desemnarea Biroului de Avocatură – Călin Petre, pentru
apărarea intereselor comunei Păltinoasa în instanţa de judecată, a fost adoptată.

Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea PUZ pentru includerea în intravilan a unei suprafeţe de teren în
comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, 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, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu completările
şi modificările ulterioare şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare şi urmare a solicitării numiţilor Tulbure Cezar şi Tulbure
Cristina, cu domiciliul în oraşul Gura Humorului, strada V. Alecsandri, nr.2, bl.B3, sc.A, ap.1,
judeţul Suceava, care doresc să construiască o Locuinţă cu împrejmuire teren, în localitatea Capu
Codrului. Pentru acest lucru a fost necesară studierea zonei respective şi obligaţia de a se întocmi
un Plan Urbanistic Zonal în vederea stabilirii condiţiilor necesare pentru eliberarea autorizaţiei
de construire pentru viitoarea construcţie ce se va realiza.
Terenul este în proprietatea numiţilor Tulbure Cezar şi Tulbure Cristina.
Întrucât terenul studiat nu este în intravilanul comunei Păltinoasa, domnul primar propune
aprobarea Planului Urbanistic Zonal prezentat, pentru includerea în intravilan a terenului în
suprafaţă de 2950 mp, situat în satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, în
vederea construirii unei locuinţe cu împrejmuirea terenului.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier
superior urbanism.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism este favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, votează “pentru” 12. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea PUZ pentru includerea în intravilan a unei
suprafeţe de teren în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, a fost adoptată.

Domnul Nuţu Ionel declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Nuţu Ionel

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

