Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 30 septembrie 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 12 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Absenţi motivat:
Checheriţă George, Moroşan Gheorghe şi Vartolomei Constantin-Sorinel. Consiliul local s-a întrunit în
şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr. 496 din 24 septembrie 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 Adomniţei Mihai, desemnat în şedinţa consiliului local din
data de 24.08.2015.
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 superior contabil.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de 24.08.2015
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2015
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Păltinoasa
a unui imobil – teren în suprafaţă de 696 mp
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru includerea în
intravilan a unei suprafeţe de teren în comuna Păltinoasa
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local Păltinoasa,
membri în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru-Cristian CARPIUC
Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentat. 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 24.08.2014. Nefiind obiecţiuni cu
privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre aprobare.
Cu un număr de 12 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de 24.08.2014
a fost aprobat.

Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul Berghieva Liviu - consilier contabil, prezintă Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2014, 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 Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
prevederile art. 39(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Din Raport, rezultă că se propune rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul
2015, pentru suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local cu suma de 51.787 lei pe
trimestrul III.
Această sumă provine din Cote defalcate din impozitul pe venit. O parte din aceasta, respectiv
suma de 27.541 lei va folosită pentru achitarea unei datorii reprezentând suma datorată la bugetul de
stat pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap în perioada 2008-2010, potrivit prevederilor art. 78,
alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată şi a fost constatată ca urmare a auditului financiar efectuat în perioada
27.09.2012 – 02.11.2012 de către Camera de Conturi Suceava.
Diferenţa până la 51.787 lei, respectiv suma de 24.246 lei, va fi folosită pentru achitarea
majorărilor şi penalităţilor de întârziere calculate în conformitate cu prevederile art. 120 şi art. 120^1
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Aceste majorări au fost calculate ca urmare a necalculării şi nevirării la bugetul de stat în
perioada 2008-2011 de către UATC Păltinoasa a sumei de 51.787 lei.
Faţă de cele prezentate în Raportul primarului, Domnul primar face cunoscut că s-a primit în
data de 29.09.2015 adresa nr. 62.537 din 28.09.2015 a AJFP Suceava prin care s-a transmis
modificarea repartizării în anul 2015 a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunei cu destinaţia finanţarea cheltuielilor de personal în învăţământul
preuniversitar de stat, astfel:
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, Total: 53.600 lei,
din care:
- cheltuieli cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi contribuţiile aferente în învăţământul
preuniversitar de stat: 53.600 lei.
Solicităm ca şi această sumă de 53.600 lei să fie evidenţiată în anexa la hotărârea privind
rectificarea bugetului local prezentată mai sus, pentru a se putea face plăţile respective cât mai curând.
Raportul de specialitate este prezentat de domnul Berghieva Liviu, consilier contabil. Acesta
prezintă domnilor consilieri şi anexa privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, la
Proiectul de hotărâre prezentat, din care rezultă repartizarea sumelor arătate pe fiecare capitol în parte.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului local
este favorabil.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, este favorabil.
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.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă doresc să ia cuvântul cu privire la
materialele prezentate.
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 12 consilieri prezenţi, 12
consilieri votează “pentru”. Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind rectificarea
bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2015, a fost adoptată.

Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Păltinoasa a unui imobil –
teren în suprafaţă de 696 mp, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că a propus acest proiect
de hotărâre ca urmare a cererii numiţilor Adomniţei Cristian-Nicolae şi Adomniţei Laura, soţi, prin care
solicitau acordul pentru cumpărarea acestei suprafeţe de teren.
Terenul în suprafaţă de 696 mp are categoria de folosinţă fâneţe, liber de construcţii, este situat
în intravilanul satului Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava fiind identificat prin nr. cadastral
2723/2, conform CF 31694 UAT Păltinoasa, nr. CF vechi 1636 Capu Codrului, nr. parcelă 2723/40.
Acest teren este deţinut şi folosit de aproximativ 30 ani de numitul Adomniţei Ioan a Ilie din
satul Păltinoasa, nr. imobil 513, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, fiind situat între două proprietăţi
intabulate, una pe respectivul Adomniţei Ioan a Ilie şi una pe fiul acestuia Adomniţei Nicolae-Cristian
şi soţia Adomniţei Laura, aşa cum reiese şi din documentaţia anexată la proiectul de hotărâre.
De precizat faptul că numitul Adomniţei Ioan a cumpărat acest teren în urmă cu 30 de ani de la
Botezat Orest, decedat, cu act privat de vânzare-cumpărare.
Deoarece în alte condiţii nu se pot intabula pe acest teren, numiţii Adomniţei Nicolae-Cristian
şi Adomniţei Laura au solicitat cumpărarea acestuia, deoarece doresc să construiscă un service-auto.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier urbanism,
care precizează că potrivit PUG Păltinoasa, terenul în studiu este amplasat în intravilanul satului
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, la nr. de imobil 513, cu următoarele vecinătăţi: N – teren proprietate
privată Troia Dumitru, S – teren proprietate privată Olari Vasile, E - teren proprietate privată
Adomniţei Nicolae-Cristian şi Laura, V - teren proprietate privată Adomniţei Nicolae-Cristian şi Laura.
Având în vedere faptul că acest teren se află în circuitul civil, nu face parte din Inventarul
domeniului public al comunei Păltinoasa, nu s-au formulat cereri de revendicare conform Legii
fondului funciar nr 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului
local să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, preşedinte fiind doamna
consilier Rotari Eugenia, este favorabil.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, preşedinte Wendling EduardRudolf, este favorabil.
Nu sunt discuţii la materialele prezentate la acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot
deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, votează “pentru” 12. Având în vedere rezultatul votului,
Hotărârea privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Păltinoasa a unui imobil –
teren în suprafaţă de 696 mp, a fost adoptată.
Punctul 4 din ordinea 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 numitului Simiganovschi Victor-Nicolae, domiciliat în municipiul
Suceava, str.Tudoraş Gavril, nr.28, bl.E3, sc.B, et.3, ap.12, judeţul Suceava, care doreşte să realizeze
obiectivul “Construire hală debitare material lemnos, împrejmuire teren şi racord la utilităţi”, în
comuna Păltinoasa, satul Capu Codrului, judeţul Suceava.

Întrucât terenul studiat nu este în intravilanul comunei Păltinoasa, se propune aprobarea
Planului Urbanistic Zonal prezentat în Anexa la proiectul de hotărâre, pentru includerea în intravilan a
terenului în suprafaţă de 19.235 mp situat în satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava,
în vederea realizării obiectivului arătat mai sus.
Se propune ca această documentaţie de urbanism să aibă un termen de valabilitate 5 ani de la
data aprobării hotărârii.
Raportul de specialitate este întocmit de dna Catargiu Mihaela-Nicoleta, consilier superior
urbanism, unde se mai precizează că potrivit PUG Păltinoasa, zona în studiu este amplasată în
extravilanul satului Capu Codrului, comuna Păltinoasa, cu următoarele vecinătăţi: N – teren proprietate
privată, S – râul Moldova, E – balastiera şantier Câmpulung Moldovenesc şi V – teren proprietate
Zimbru Gabriela. Terenul respectiv are acces la drumul judeţean DJ177C, legătura făcându-se prin
intermediul unui drum de exploatare.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism nu este favorabil.
Domnul consilier Adomniţei Mihai arată domnilor consilieri că din documentaţia depusă la
proiectul de hotărâre, respectiv din PUZ, nu rezultă clar care va fi accesul către zona de captare pentru
distribuirea apei potabile în comuna Păltinoasa şi la păşunea comunală. Deoarece acest drum are o
importanţă deosebită pentru comuna Păltinoasa solicităm domnului Simiganovschi Victor-Nicolae să
vină cu clarificări concrete privind situaţia juridică a drumului de acces propus prin PUZ, către
obiectivele noastre. Din documentaţia depusă rezultă faptul că drumul de exploatare existent este în
proprietatea domnului Simiganovschi Victor-Nicolae şi nu ştim ce doreşte să facă cu acesta pe viitor. E
posibil ca prin împrejmuirea terenului, lucrare propusă prin PUZ, beneficiarul să închidă drumul
existent.
În principiu domnii consilieri prezenţi sunt de acord cu solicitarea domnului Simiganovschi
Victor-Nicolae, cu condiţia ca acesta să prezinte clarificări privind devierea drumului existent,
asigurând accesul în continuare către celelalte obiective şi proprietăţi.
Domnul primar precizează că proiectul de hotărâre prezentat va fi repus spre aprobare
consiliului local, când beneficiarul Simiganovschi Victor-Nicolae va clarifica problemele ridicate de
domnii consilieri.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot
deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, 12 votează “împotrivă”. Având în vedere rezultatul
votului, Hotărârea privind aprobarea PUZ pentru includerea în intravilan a unei suprafeţe de teren
în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, nu a fost adoptată.
Punctul 5 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului local Păltinoasa, membri în
Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din comuna
Păltinoasa, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei Păltinoasa.
În expunerea de motive la proiectul de hotărâre, domnul primar arată că a propus acest proiect
de hotărâre în temeiul prevederilor art. 96, alin. (2), litera a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare şi adresele Şcolilor Gimnaziale din satele Păltinoasa şi Capu
Codrului.
Primarul comunei propune ca din partea Consiliului local al comunei Păltinoasa să facă parte
câte doi reprezentanţi – consilieri locali - pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică
din comuna Păltinoasa:
- doi reprezentanţi pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa;
- doi reprezentanţi pentru Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Capu Codrului.
Raportul de specialitate este întocmit şi prezentat de dna Corfală Georgeta, secretarul comunei,
care precizează că în baza art. 56 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local al
comunei Păltinoasa votul cu privire la persoane se exercită prin vot secret.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii este favorabil.

Domnul preşedinte de şedinţă roagă pe domnii consilieri să facă propuneri în acest sens, pe care
să le înscrie pe buletinele de vot. Se fac propuneri pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Domnul consilier Coman Traian propune pe domnul Checheriţă George.
Domnul consilier Bergheva Florin-Ioan propune pe doamna Rotari Eugenia.
Domnul consilier Adomniţei Mihai propune pe domnul Moroşan Gheorghe.
Nu mai sunt propuneri pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Se fac propuneri pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului.
Domnul consilier Morar Niculai propune pe domnul Boşca Gheorghe.
Domnul Bergheva Florin-Ioan propune pe doamna Catargiu Ileana.
Nu mai sunt alte propuneri pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului.
În aceste condiţii se vor întocmi două seturi de buletine de vot, astfel:
- unul pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa, pe care vor fi trecuţi domnii consilieri Checheriţă
George, Rotari Eugenia şi Moroşan Gheorghe;
- unul pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului, pe care vor fi trecuţi domnii
consilieri Boşca Gheorghe şi Catargiu Ileana.
Domnul preşedinte de şedinţă precizează că exercitarea votului se face folosind următoarea
modalitate: pe buletinul de vot se va lăsa liber numele celor pe care doreşte să îi voteze, iar celelalte
nume se vor tăia cu o linie orizontală. Consilierii sunt de acord cu modalitatea de vot prezentată.
Domnul Adomniţei Mihai, propune să se ia o pauză de 10 de minute pentru completarea
buletinelor de vot, distribuirea acestora şi efectuarea operaţiunii de votare.
În continuare are loc efectuarea operaţiunii de votare.
Se reiau lucrările şedinţei.
La numărarea voturilor s-a constatat următorul rezultat:
Pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa:
- 9 voturi pentru doamna consilier Rotari Eugenia,
- 7 voturi pentru domnul consilier Moroşan Gheorghe,
- 5 voturi pentru domnul consilier Checheriţă George.
Pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului:
- 12 voturi pentru domnul consilier Boşca Gheorghe,
- 12 voturi pentru doamna consilier Catargiu Ileana.
Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi “PENTRU” prevăzut de lege, al majorităţii
consilierilor locali prezenţi, domnii consilieri Rotari Eugenia şi Moroşan Gheorghe vor fi reprezentanţii
Consiliului local Păltinoasa la Şcoala Gimnazială Păltinoasa, iar domnii consilieri Boşca Gheorghe şi
Catargiu Ileana vor fi reprezentanţii Consiliului local Păltinoasa la Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă
Capu Codrului.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează prin vot
deschis. Din totalul de 12 consilieri prezenţi, votează “pentru” 12.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind desemnarea unor reprezentanţi ai
Consiliului local Păltinoasa în cadrul Consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ cu
personalitate juridică din comuna Păltinoasa, a fost adoptată.
Nefiind alte discuţii, domnul Adomniţei Mihai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Adomniţei Mihai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

