Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local

PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 30 martie 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 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Este absent
motivat domnul consilier Vartolomei Constantin-Sorinel.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
150 din 24 martie 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: 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
06.02.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
3. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată din data de
03.03.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
4. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 142 din 23.03.2015 emisă de
Primarul comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărul de
personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi de la serviciile
subordonate
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ la
nivelul comunei Păltinoasa, pentru anul şcolar 2015-2016
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
8. Prezentarea adresei nr. 943 din 04.03.2015 a SC PROSPECŢIUNI SA Bucureşti
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
9. Prezentarea adresei nr. 68 din 02.03.2015 a Asociaţiei de Proprietari Podul Izvor din
Gura Humorului
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:
10. Prezentarea adresei nr. 5 din 04.02.2015 din partea Asociaţiei de Proprietari
de terenuri “Obcina Bradu Mare Gura Humorului”
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: Întrucât mandatul de preşedinte al domnului Morar Niculai 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 Morar Niculai propune pe doamna consilier Catargiu Ileana.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, 14 consilieri votează
“pentru”.
Având în vedere rezultatul votului, doamna Catargiu Ileana este aleasă preşedinte de
şedinţă pentru următoarele 3 luni. 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 Corfală Georgeta
pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 06.02.2015. Nefiind obiecţiuni
cu privire la redactarea procesului verbal, doamna preşedintă de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 14 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de
06.02.2015 a fost aprobat.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna Corfală Georgeta prezintă şi procesul-verbal al
şedinţei de îndată din data de 03.03.2015. Nefiind obiecţiuni cu privire la redactarea procesului
verbal, doamna preşedintă de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 14 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa de îndată din data de
03.03.2015 a fost aprobat.
Punctul 4 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 142 din 23.03.2015 emisă de Primarul comunei
Păltinoasa, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.

În raportul la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că propune acest
proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea bugetului local
presupune majorarea trimestrului I prin diminuarea trimestrului II cu suma de 101.900 lei,
reprezentând hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat.
Întrucât rectificarea bugetului local trebuia făcută de urgenţă, pentru a fi plătite aceste
sume până pe data de 25.03.3015, Primarul comunei a procedat la emiterea unei dispoziţii prin
care a aprobat transferul sumei de 101.900 lei în cadrul bugetului local al comunei Păltinoasa pe
anul 2015, din trimestrul II în trimestrul I, conform anexei, dispoziţie pe care o supune spre
validare consiliului local.
Raportul de specialitate este întocmit de dl consilier contabil Berghieva Liviu.
Raportul de avizare al Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, este favorabil.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind validarea Dispoziţiei nr. 142 din 23.03.2015 emisă de
Primarul comunei Păltinoasa, a fost adoptată.
Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2015, iniţiator fiind domnul
Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că
propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile art. 23, alin. (2),
lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată (2), cu modificările şi completările
ulterioare. Se arată că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa,
funcţionează un număr de 6 compartimente pe diverse specialităţi şi un serviciu de specialitate,
cu un număr total de 14 funcţii publice, din care 1 de conducere şi 13 de execuţie. Se propune un
număr de 2 funcţii publice pentru promovare la termenul legal şi 2 funcţii publice pentru
promovare rapidă în grad profesional în cursul anului 2015.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Orhean Constantin-Ionuţ, consilier resurse
umane în cadrul Compartimentului de registratură şi resurse umane.
Raportul de avizare este prezentat de Comisiei de specialitate pentru administraţia
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, care este
favorabil.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2015, a fost
adoptată.
Punctul 6 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărul 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 face cunoscut că
propune următoarele modificări:
- vacantarea temporară a funcţiei publice de consilier juridic deţinută de doamna Aldea
Liliana-Laura, care este în prezent în concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2
ani;
- înfiinţarea funcţiei contractuale de “muncitor necalificat” în cadrul Serviciului Public
de Alimentare cu Apă, întrucât este nevoie de încă un post pentru Staţia de epurare. În prezent
pentru funcţionarea acestui serviciu, unele atribuţiile sunt îndeplinite de muncitori din cadrul
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi deservire.
Raportul de specialitate este întocmit de Orhean Constantin-Ionuţ, consilier resurse
umane în cadrul Compartimentului de registratură şi resurse umane.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, este favorabil.
Doamna 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 organigramei, statului de funcţii şi numărul de
personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi de la
serviciile subordonate, a fost adoptată.
Punctul 7 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ la nivelul comunei
Păltinoasa, pentru anul şcolar 2015-2016, iniţiator domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa. În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că a
propus pentru aprobare proiectul de hotărâre în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4) şi art.
61, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
conform căreia reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular se organizează de
către autorităţile administraţiei publice locale şi a adresei nr. 1067 din 09.02.2015 a
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava prin care s-a înaintat Avizul conform pentru anul şcolar
2015-2016.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de dna Corfală Georgeta, secretarul
comunei.
Rapoartele de avizare ale Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii şi Comisiei de
specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor cetăţenilor, sunt favorabile.
Doamna preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14 consilieri prezenţi, 14 consilieri au votat
“pentru”.
În unanimitate de voturi, Hotărârea privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ la nivelul comunei Păltinoasa, pentru anul şcolar 2015-2016, a fost adoptată.
Punctul 8 al ordinii de zi: Prezentarea adresei nr. 943 din 04.03.2015 a SC
PROSPECŢIUNI SA Bucureşti, la iniţiativa domnului Carpiuc Dumitru Cristian – primarul
comunei Păltinoasa.

Prin respectiva adresă, SC PROSPECŢIUNI SA Bucureşti solicită modificarea
perimetrului de achiziţie date geofizice RG-04 Moldova Nord astfel încât lucrările pe domeniul
public şi privat al comunei Păltinoasa se vor desfăşura pe o suprafaţă mai mare decât cea
prezentată anterior şi aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 28 din 30.10.2014.
Consilierii locali hotărăsc amânarea aprobării hotărârii privind aprobarea accesului
personalului echipei, utilajele, cablurile şi senzorii pe bunurile aparţinând domeniului
public şi privat al comunei Păltinoasa în vederea lucrărilor de achiziţie date geofizice de
către S.C. PROSPECŢIUNI S.A., deoarece suprafaţa comunei pe care se doreşte acest lucru
este mult mai mare şi sunt suspiciuni că vor fi afectate drumurile şi locuinţele cetăţenilor
comunei.
Din aceste motive, se propune ca pentru şedinţa consiliului local din luna aprilie 2015 să
fie prezent un reprezentant al SC PROSPECŢIUNI SA pentru a explica exact gradul de afectare
al solului, subsolului ce urmează a fi exploatate, cu menţiunea să nu se înceapă lucrările, decât de
la data când Consiliul local al comunei Păltinoasa va aproba solicitările respective.
Punctul 9 al ordinii de zi: Prezentarea adresei nr. 68 din 02.03.2015 a Asociaţiei de
Proprietari Podul Izvor din Gura Humorului, la iniţiativa domnului Carpiuc Dumitru Cristian –
primarul comunei Păltinoasa.
Prin această adresă se solicită aderarea comunei Păltinoasa la Asociaţia de Proprietari
Podul Izvor Gura Humorului, cu suprafaţa de teren ce o deţinem pe fondul de vânătoare nr. 46
Berchişeşti şi cu terenul păşune al comunei. Se arată că se oferă posibilitatea de practicare a
vânătorii eventualilor vânători sau aspiranţi la statutul de vânător care locuiesc pe raza comunei
Păltinoasa, se va ajuta la reducerea câinilor hoinari şi sălbatici.
Având în vedere că o parte a păşunii comunale este închiriată, se va solicita Asociaţiei de
Proprietari Podul Izvor Gura Humorului care este suprafaţa deţinută de comuna Păltinoasa în
fondul de vânătoare 46 Berchişeşti, care este locaţia exactă, conform unor hărţi, şi categoria de
folosinţă al acestuia.
Punctul 10 al ordinii de zi: Prezentarea adresei nr. 5 din 04.02.2015 a Asociaţiei
Proprietarilor de terenuri “Obcina Bradu Mare Gura Humorului”, la iniţiativa domnului Carpiuc
Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
Prin această adresă se solicită aderarea comunei Păltinoasa la Asociaţia Proprietarilor de
terenuri “Obcina Bradu Mare Gura Humorului”, în vederea gestionării durabile a efectivelor de
vânat din fondul de vânătoare 46 Berchişeşti, cu suprafaţa de 2094 ha teren arabil sau păşune,
care să fie atribuit acestei asociaţii.
Se va solicita Asociaţiei Proprietarilor de terenuri “Obcina Bradu Mare Gura Humorului”
care este suprafaţa deţinută de comuna Păltinoasa în fondul de vânătoare 46 Berchişeşti, care este
locaţia exactă, conform unor hărţi, şi categoria de folosinţă al acestuia.
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

