Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 30 aprilie 2014, 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
motivat domnul consilier Checheriţă George.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
140 din 25 aprilie 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 Moroşan Gheorghe, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 27.02.2014.
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
24.03.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului
Urbanistic General al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului
privat al comunei Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei
Păltinoasa şi a situaţiei gestionării bunurilor comunei Păltinoasa, în anul 2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Prezentarea raportului de activitate al dlui viceprimar Tiron Irinel-Neculai pentru anul
2013
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2013
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 24.03.2014. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
Cu un număr de 14 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinara din data de
24.03.2014 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic
General 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 art. 46, alin (1^3) din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul primar face cunoscut că termenul de valabilitate a Planului urbanistic general
poate fi prelungit pe bază de hotărâre a consiliului local, până la intrarea în vigoare a noului plan
urbanistic general, dar fără a depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate. Propune
domnilor consilieri să aprobe prelungirea termenului de valabilitate al Planului urbanistic general
al comunei Păltinoasa, până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai
târziu de luna iulie 2016
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 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 14. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al
Planului Urbanistic General al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, a fost adoptată.
Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită către SC E.ON
Moldova Distribuţie SA, 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, urmare a cererii nr. 1.557 din 21.03.2014 a numitului Marcu
Nicuşor din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, prin care se solicită aprobarea transmiterii
în folosinţă gratuită, pe durata existenţei capacităţilor energetice, a suprafeţei de teren situat în
localitatea Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Moldova Distribuţie
SA, reprezentând teren ocupat de un cablu electric subteran, în vederea executării lucrării
„Alimentare cu energie electrică a locuinţei Marcu Nicuşor, situată în localitatea Capu
Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava”.

Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier
superior urbanism.
Raporturile de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, sunt favorabile.
Domnul 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 transmiterea unei suprafeţe de teren în folosinţă gratuită
către SC E.ON Moldova Distribuţie SA, a fost adoptată.
Punctul 4 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 4 poziţii, reprezentând 4 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.
Întrucât este a doua şedinţă de consiliu în care acest proiect de hotărâre este supus spre
aprobare, pentru a se lămuri unele neclarităţi, doamna secretar Corfală Georgeta 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 14 consilieri prezenţi, votează “pentru” 8, iar 6 consilieri se abţin
de la vot, respectiv: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Coman Traian, Morar Niculai, Stasciuc
Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind
completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Păltinoasa,
judeţul Suceava, nu a fost adoptată.
La punctul 5 din ordinea de zi, este prezentat Raportul privind starea economică,
socială şi de mediu a comunei Păltinoasa şi a situaţiei gestionării bunurilor comunei Păltinoasa,
în anul 2013, întocmit de Primarul comunei Păltinoasa, dl Carpiuc Dumitru-Cristian.
Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat.
La punctul 6 din ordinea de zi, domnul viceprimar Tiron Irinel-Neculai prezintă
Raportul de activitate pe anul 2013.

Nu sunt discuţii pe marginea materialului prezentat.
La punctul 7 din ordinea de zi, domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnilor
consilieri locali pentru a-şi prezenta fiecare Raportul de activitate pentru anul 2013. Prezintă
rapoartele de activitate următorii consilieri: Badali Elena-Rahila, Bergheva Florin-Ioan, Morar
Niculai, Moroşan Gheorghe, Nuţu Constantin, Nuţu Ionel, Rotari Eugenia, Tiron Irinel-Neculai
şi Vartolomei Constantin-Sorinel.
Nu sunt discuţii pe marginea materialelor prezentate.
Domnul preşedinte de şedinţă întreabă domnii consilieri dacă mai au probleme de
discutat.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan întreabă pe domnul primar de ce nu este iluminat public
în comună.
Domnul primar răspunde că nu sunt bani suficienţi pentru plata iluminatului public, din
lipsă de fonduri. Prin întreruperea iluminatului public în perioada de vară se vor face economii în
acest domeniu, astfel ca până la finele anului să se ajungă la zi cu plata către E-ON.
Domnul consilier Coman Traian întreabă în ce stadiu se află cererea pentru continuarea
lucrărilor la Şcoala gimnazială Păltinoasa.
Doamna secretar răspunde că s-a depus cerere de finanţare în cadrul proiectului
operaţional 2007-2013, vizând domeniul major de intervenţie 3.4 – reabilitare, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă şi se află pentru evaluare la Centru Regional Nord-Est Iaşi.
Domnul Moroşan Gheorghe declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Moroşan Gheorghe

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

