Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2015, 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 15 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
45 din 26 ianuarie 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.
Preşedinte de şedinţă este domnul Morar Niculai, desemnat în şedinţa consiliului local
din data de 08.12.2014. 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;
Corfală Georgeta – secretar al comunei si 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
08.01.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
privat al comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru includerea în intravilan a unei
suprafeţe de teren în comuna Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Se propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă un punct, notat în
continuare cu nr. 5, în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
5. Prezentarea adresei nr. 139 din 12.01.2015 din partea Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare 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 domnului Berghieva Liviu
pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2015. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
Cu un număr de 15 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa extraordinară din data de
08.01.2015 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, 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 2015, 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.
Dl consilier Morar Niculai ia cuvântul şi propune ca pe traseul drumului naţional care
traversează satul Capu Codrului, de la intersecţie până la hotarul cu satul Berchişeşti să se facă
curăţenie mai des, săptămânal, cu beneficiarii Legii nr. 416/2001.
Planul de lucrări va fi actualizat cu propunerea domnului Morar Niculai.
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 preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, a fost adoptată.
Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al
comunei 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 în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul primar propune completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al

comunei Păltinoasa cu un număr de 3 poziţii, reprezentând 3 suprafeţe de teren situate în
intravilanul satului Păltinoasa, aşa cum rezultă din anexa la proiectul de hotărâre.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier superior în cadrul
Compartimentului buget-contabilitate, impozite şi taxe locale.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, care este
favorabil.
Se precizează că inventarierea bunurilor imobile prezentate în anexă nu presupune şi
înstrăinarea imediată a acestora. Dacă aceste bunuri vor fi propuse pentru înstrăinare (vânzare,
concesionare, închiriere), acest lucru se va face ulterior inventarierii, conform prevederilor legale,
numai cu aprobarea consiliului local şi după o evaluare corectă a acestora.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul privat al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, a fost adoptată.
Punctul 4 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 în baza solicitării numiţilor Pintilie Iulian şi Pintilie
Eva-Petronela, cu domiciliul în oraşul Gura Humorului, strada Crişan, nr.2, ap.14, judeţul
Suceava, care doresc să construiască o casă de locuit cu anexe, în localitatea Păltinoasa, 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 Pintilie Iulian şi Pintilie EvaPetronela.
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 6340 mp, situat în satul Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava,
în vederea construirii unei case de locuit cu anexe.
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 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. 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.
Punctul 5 al ordinii de zi: În continuare domnul primar prezintă domnilor consilieri
adresa nr. 139 din 12.01.2015 din partea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava,

prin care se solicită analizarea posibilităţii revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei
Păltinoasa nr. 27 din 30.10.2014, prin care s-a aprobat retragerea unilaterală a comunei
Păltinoasa din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia
Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” şi din contractul de delegare de gestiune.
În urma discuţiilor purtate şi după prezentarea situaţiei Serviciului public de apă al
comunei Păltinoasa, care din cauza lipsei banilor nu poate funcţiona la capacitatea normală, nu se
pot face racordări, sunt restanţe mari la plata consumului de energie electrică, iar faptul că
suntem membri în AJAC nu ajută cu nimic la reglementarea situaţiei financiare precare, s-a
menţinut hotărârea retragerii unilaterale a comunei Păltinoasa din calitatea de membru în
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare
Suceava” şi din contractul de delegare de gestiune. Cu acordul consilierilor locali, Hotărârea nr.
27 din 30.10.2014 adoptată de Consiliul Local al comunei Păltinoasa rămâne valabilă.
Domnul Morar Niculai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Morar Niculai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

