Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 30 mai 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 Stasciuc Ştefan.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
194 din 24 mai 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.
Preşedinte de şedinţă este domnul Bergheva Florin-Ioan, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 28.02.2013.
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, Berghieva Liviu – consilier contabil şi Catargiu Elena consilier asistent.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa de îndată din data de
24.04.2013
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” şi împuternicirea
reprezentantului Consiliului Local Păltinoasa în Adunarea Generală a ,,Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi
pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a
Statutului AJAC Suceava
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în
stare de insolvabilitate
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Prezentarea Rapoartelor de activitate pentru anul 2012 ale domnilor consilieri:
Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Coman Traian, Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Domnul primar propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă 1 punct, astfel:
5. Prezentarea Raportului de audit financiar întocmit de Camera de Conturi Suceava,
înaintat la Primăria comunei Păltinoasa cu adresa nr. 1246/96 din 05.11.2012
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: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei de îndată din data de 24.04.2013. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
Cu un număr de 13 voturi “pentru” şi o abţinere a dlui Checheriţă George, procesulverbal din şedinţa de îndată din data de 24.04.2012 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” şi împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local Păltinoasa în Adunarea Generală a ,,Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi
Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru
semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului
AJAC Suceava, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În Expunerea de motive întocmită de primarul comunei, se arată că prin adresa nr.
27/20.05.2013 a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava), s-a
comunicat că este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind primirea de noi
membri în ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, conform anexei la proiectul
de hotărâre.
La recomandarea AJAC Suceava, se supune spre aprobare împuternicirea primarului
comunei Păltinoasa, ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Păltinoasa, judeţul Suceava,
în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru
primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi
completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava, ca urmare a primirii unor membri.
Raportul de specialitate este prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier contabil, care este
de acord cu supunerea 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, care este favorabil.
Nefiind discuţii pe marginea materialelor prezentate, domnul preşedinte de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 14
consilieri prezenţi, votează “pentru” 9 şi se abţin 5 consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe,
Coman Traian, Morar Niculai şi Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” şi împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local Păltinoasa în Adunarea Generală a ,,Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi
Canalizare Suceava”, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru
semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului
AJAC Suceava, a fost adoptată.

Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna secretar prezintă Proiectul de hotărâre privind
scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate, 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. 134 şi art. 176 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că sunt în situaţia de insolvabili un număr de
47 debitori, din care: 47 – persoane fără venituri. După finalizarea analizei de caz pentru fiecare
debitor în parte, s-a încheiat pentru fiecare câte un proces-verbal de declarare a stării de
insolvabilitate a debitorului – persoană fizică.
Întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a
creanţelor fiscale, se propune încetarea măsurilor de realizare şi la scăderea acestora din evidenţa
analitică pe plătitori şi trecerea acestora în evidenţe separate, conform prevederilor legale.
Valoarea debitelor celor 47 de persoane fizice aflate în stare de insolvabilitate este de
22.721 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, care este favorabil.
Discuţii pe marginea materialelor prezentate:
Domnul consilier Boşca Gheorghe spune că din analizarea Listei cu persoane insolvabile
a constatat că nu toate persoanele sunt în stare de insolvabilitate. Ca exemplu, spune că numitul
Vaman Mircea din satul Capu Codrului nu are ce căuta pe acea listă, pentru că este o persoană
care are bunuri şi venituri.
Domnul consilier Adomniţei Mihai spune că şi numitul Ursuleac Rudolf din satul
Păltinoasa ar avea bunuri şi pensie de stat, din care ar putea să fie recuperate debitele. Propune ca
pentru persoanele pensionare sau care au venituri băneşti să se facă popriri la instituţii, cum ar fi
de exemplu Casa Judeţeană de Pensii Suceava, pentru recuperarea sumelor datorate.
Domnul consilier contabil Berghieva Liviu arată că pentru creanţele fiscale ale debitorilor
declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, s-a propus prin
prezentul proiect de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa, scoaterea creanţei din
evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată, pentru urmărirea în continuare a stării
acestor contribuabili. În concluzie, aceştia nu sunt declaraţi definitiv insolvabili, ci vor fi urmăriţi
în continuare, perioadă în care se va iniţia şi procedura de poprire pentru cei cu venituri băneşti:
pensii, salarii sau altele asemenea.
Nefiind alte discuţii, 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,
un vot “împotrivă” – dl Boşca Gheorghe şi 5 abţineri: Adomniţei Mihai, Checheriţă George,
Coman Traian, Morar Niculai şi Wendling Eduard-Rudolf. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de
insolvabilitate, a fost adoptată.
La punctul 4 din ordinea de zi, sunt prezentate Rapoartele de activitate pentru anul
2012 de către următorii consilieri: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Coman Traian, Stasciuc
Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.

Nu sunt discuţii pe marginea materialelor prezentate.
Înainte de punctul 5 din ordinea de zi, respectiv la prezentarea Raportului de audit
financiar întocmit de Camera de Conturi Suceava, se dă citire adresei nr. 4413/CG/29.05.2013 a
Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, comunicată domnilor consilieri din grupul USL:
Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe, Checheriţă George, Coman Traian, Morar Niculai, Stasciuc
Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf şi spre ştiinţă Primăriei comunei Păltinoasa – domnului
primar. Adresa respectivă face referire la petiţia adresată de grupul de consilieri USL din cadrul
Consiliului local Păltinoasa către Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava, prin care au fost aduse
o serie de acuze la adresa Primarului comunei Păltinoasa.
Câte o copie a adresei prezentate a fost înmânată domnilor consilieri din grupul USL.
În continuare se dă răspuns scris la interpelarea Grupului de consilieri USL înregistrată
cu nr. 2411 din 24.04.2013, prin care a fost solicitată Hotărârea consiliului local de aprobare a
bugetului final de executare a investiţiei pe Măsura 322 în comuna Păltinoasa.
Referitor la scrisoarea Grupului USL, înregistrată cu nr. 2899 din 29.05.2013, prin care se
solicită Adresa nr. 1246 din 22.11.2013 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi Suceava,
aceasta a fost prezentată în continuare, la punctul 5 din ordinea de zi.
Punctul 5 din ordinea de zi: prezentarea Raportului de audit financiar întocmit de
Camera de Conturi Suceava, înaintat la Primăria comunei Păltinoasa cu adresa nr. 1246/96 din
05.11.2012.
Raportul a fost prezentat de dna consilier Catargiu Elena şi dl Berghieva Liviu.
Discuţii la materialul prezentat la punctul 5 al ordinii de zi:
Dl consilier Coman Traian spune că a constatat din materialul prezentat, că sunt încă
multe datorii ale comunei la diferite instituţii, sunt multe probleme şi nu se văd măsurile luate.
Dl Berghieva Liviu spune că o parte din problemele semnalate în Raportul de audit
financiar, au fost rezolvate chiar în timpul controlului, iar celelalte după control sau sunt în curs
de finalizare.
Dl Adomniţei Mihai întreabă unde este buldoescavatorul şi că nu se vede activitatea
acestuia.
Dl consilier Boşca Gheorghe întreabă dacă se poate lucra cu buldoescavatorul şi că ar fi
bine să fie folosit.
Dl Berghieva Liviu răspunde că acest utilaj se află în parcarea Sălii de sport Păltinoasa.
În prezent este reparat şi se vor face lucrări unde este nevoie cu acesta.
Dl consilier Boşca Gheorghe întreabă dacă s-a reziliat contractul cu firma de la
salubrizare şi până când este valabil.
Dl Berghieva Liviu răspunde că acest contract încheiat cu SC FLOR CONSTRCT SA
Suceava este valabil până în luna iulie 2013, după care va trebui reînnoit.
Dl consilier Checheriţă George precizează că încheierea contractului trebuie făcută prin
licitaţie publică, conform legii.
Domnul Bergheva Florin-Ioan declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
Preşedinte de şedinţă,
Bergheva Florin-Ioan

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

