Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Păltinoasa, care are loc la sediul Primăriei comunei Păltinoasa - clădirea veche,
orele 14,00, la care participă un număr de 14 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în
funcţie. Este absent domnul consilier Checheriţă George. Consiliul local s-a întrunit în
şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr. 400 din 25 septembrie 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.
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
29.08.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi serviciile subordonate
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Se propune suplimentarea Proiectului ordinii de zi cu încă un punct, în
conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat, cu completarea adusă. 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 de şedinţă al
domnului Nuţu Ionel 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 Bergheva Florin-Ioan propune pe domnul Vartolomei
Constantin-Sorinel.
Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea făcută.
Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 15 consilieri
votează “pentru”.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Vartolomei Constantin-Sorinel l este
ales preşedinte de şedinţă. Acesta va conduce lucrările şedinţei consiliului local şi va
semna hotărârile adoptate, în condiţiile legii.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei
Corfală Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din
29.08.2014. Nefiind obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal,
preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 14 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară
de 29.08.2014 a fost aprobat.
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Punctul 3 al ordinii de zi: Doamna Corfală Georgeta – secretarul comunei,
prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi 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 acest proiect de hotărâre pentru transformarea unui post contractual în funcţie
publică. Astfel, postul contractual “Inspector de specialitate, Gr. Prof. II” din cadrul
Compartimentului de registratură şi resurse umane, va fi transformat în funcţia publică
“Consilier Clasa I, Grad profesional Asistent”.
Postul contractual propus pentru transformare este ocupat de doamna OLARI
ALINA-ROXANA - Inspector de specialitate, Gr. Prof. II, gradaţia 2, încadrată cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, absolventă cu Diplomă de Licenţă a
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în domeniul Ştiinţe
Administrative, din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, promoţia iulie
2008.
Se menţionează faptul că doamna Olari Alina-Roxana îndeplineşte condiţiile
prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare şi execută activităţi care implică
exercitarea prerogativelor de putere publică. În acest sens, s-a obţinut Avizul
nr.
36282/2014 conexat cu nr. 32588/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Raportul de specialitate este prezentat de domnul Orhean Constantin-Ionuţ,
consilier resurse umane.
Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
sunt favorabile.

Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă au obiecţii cu privire la
materialele prezentate.
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, 14
consilieri votează “pentru”. În unanimitate de voturi, Hotărârea privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Păltinoasa şi serviciile subordonate, a fost adoptată.

Domnul Vartolomei Constantin-Sorinel declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Vartolomei Constantin-Sorinel

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

