Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 30 octombrie 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 15 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Consiliul local
s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr. 463 din 24 octombrie
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 Vartolomei Constantin-Sorinel, desemnat în şedinţa
consiliului local din data de 30.09.2014.
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,
Corfală Georgeta – secretar al comunei, Berghieva Liviu – consilier superior contabil şi Coman
Mihaela – director Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa ordinară din data de
30.09.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren
situat în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către E.ON Moldova Distribuţie SA
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa, pe anul
2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect 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: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
5. Proiect de hotărâre 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.
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
6. Proiect de hotărâre privind retragerea unilaterală a comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava, din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia
Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unilaterală din contractul de gestiune şi
împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Păltinoasa în Adunarea Generală a “Asociaţiei

Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru retragerea din calitatea de
membru în AJAC Suceava a comunei Păltinoasa pentru semnarea Actelor adiţionale de
modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava
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: Cu acordul domnilor consilieri, se dezbate întâi Proiectul de
hotărâre înscris la punctul 5 pe ordinea de zi, deoarece este prezent la şedinţă reprezentantul SC
PROSPECŢIUNI SA Bucureşti, pentru a explica necesitatea aprobării acestuia:
Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de hotărâre 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., iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian –
primarul comunei Păltinoasa.
Este prezentat faptul că S.C. PROSPECŢIUNI S.A. este prestator de servicii contractuale
pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în baza unui contract ce are ca obiect executarea lucrărilor de
achiziţie date geofizice în zonă.
Reprezentatul societăţii spune că lucrările se vor realiza în perimetrul RG-04 Moldova
Nord, areal în care este inclusă o mică parte a comunei Păltinoasa şi vor începe în luna octombrie
2014 pentru o perioadă de aproximativ 5-6 luni. Se menţionează faptul că suprafaţa de teren
vizată, ce aparţine comunei Păltinoasa, este situată în extravilanul localităţii Capu Codrului,
comuna Păltinoasa, judeţul Suceava şi este în proporţie de aproximativ 90% ocupată de vegetaţie
forestieră.
S.C. PROSPECŢIUNI S.A. îşi ia angajamentul să notifice şi să compenseze proprietarii
de terenuri pentru punerea în aplicare a lucrărilor de achiziţie date geofizice, iar pentru eventuale
afectări de culturi agricole în urma activităţii desfăşurate, deţinătorii respectivelor culturi vor fi
despăgubiţi.
Prin Expunerea de motive, domnul primar propune 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., pentru o perioadă de 6 luni începând cu data adoptării hotărârii,
condiţionat de prezentarea autorizaţiilor şi avizelor potrivit legislaţiei în materie în vigoare.
Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre prezentat a fost întocmit de dna Catargiu
Mihaela – consilier superior la Compartimentul de urbanism.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului
local este favorabil.
Domnul 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 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., a fost
adoptată.
După aprobarea Proiectului de hotărâre prezentat, reprezentantul S.C. PROSPECŢIUNI
S.A., a părăsit saşla de şedinţă, mulţumind domnilor consilieri pentru înţelegere.
Punctul 2 al ordinii de zi: Domnul preşedinte dă cuvântul doamnei secretar Corfală
Georgeta pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30.09.2014. Nefiind
obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl supune spre
aprobare.
Cu un număr de 15 voturi “pentru”, procesul-verbal din şedinţa ordinară din data de
30.09.2014 a fost aprobat.
Domnul primar Carpiuc Dumitru-Cristian salută prezenţa doamnei Coman Mihaela –
director al Şcolii Gimnaziale Păltinoasa la şedinţa consiliului local.
Doamna director doreşte să ia cuvântul, pentru a prezenta unele nevoi ale Şcolii
Gimnaziale Păltinoasa.
Cu acordul consilierilor locali, domnul primar dă cuvântul doamnei Coman Mihaela.
Dna director Coman Mihaela, numită în această funcţie la începutul anului şcolar 20142015, precizează că activitatea şcolară în cadrul Şcolii Gimnaziale Păltinoasa se desfăşoară
destul de anevoios, în cele două clădiri funcţionale la ora actuală şi care nu sunt suficiente pentru
elevi. Curtea şcolii nu este pavată sau asfaltată, motiv pentru care atunci când plouă este noroi.
Dna director propune amenajarea unei parcări în curtea şcolii, în special pentru
microbuzul şcolar şi pentru alte maşini, parcare care să fie într-un spaţiu delimitat, unde copiii să
nu aibă acces, pentru a se preveni în acest fel eventuale accidente.
Se menţionează că deasupra clădirii unde este centrala termică nu este spaţiu delimitat. În
trecut uşa de la Sala de sport era îngrădită. În prezent nu este îngrădită suficient, copiii pot
pătrunde în acel spaţiu şi se pot întâmpla accidente nedorite. În acest sens s-a întărit serviciul pe
şcoală prin cadre didactice.
La Sala de sport nu se pot desfăşura orele de educaţie fizică în condiţii corespunzătoare,
deoarece lipsesc materialele necesare pentru aceste activităţi, nu sunt mingi, sobele trebuie
reparate, geamurile sunt puse din bucăţi; sunt gratii, dar totuşi trebuie reparate. Menţionează că
domnul consilier Wendling Eduard a donat şcolii o minge cu care copiii să-şi desfăşoare o parte
din orele de sport.
Dna Coman Mihaela roagă să se ia legătura cu SC TEST PRIMA SA pentru repararea
centralei termice, deoarece caloriferele nu se încălzesc suficient şi este frig în clase chiar în
această perioadă, când temperaturile nu sunt negative.
De asemenea, se precizează că dna Adomniţei Silvia, fosta directoare a şcolii, a făcut
gardul de împrejmuire din faţa şcolii, dar trebuie reparată porţiunea de gard de pe laterala dinspre
proprietatea dlui Miroş Constantin.
În încheierea discursului, dna director roagă domnii consilieri şi pe domnul primar să aibă
în vedere nevoile urgente ale şcolii, la repartizarea cheltuielilor în cadrul bugetului local.
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, ca urmare a cererii nr. 4.743 din 17.10.2014 a numitului
Flocea Ioan din satul Păltinoasa, comuna Păltinoasa şi a adresei nr. 2455 din 17.10.2014 a SC
E.ON Moldova Distribuţie SA, prin care se solicită aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită,
pe durata existenţei capacităţilor energetice, a suprafeţei de 50 mp teren situat în localitatea
Păltinoasa, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, către SC E.ON Moldova Distribuţie SA,
reprezentând teren traversat de un cablu electric subteran de branşament, pentru executarea
lucrării „Alimentare cu energie electrică la locuinţa Flocea Ioan, situată în Păltinoasa”.
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 15 consilieri prezenţi, votează “pentru” 15. 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 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. 356/2013 privind bugetul de stat pe
anul 2014; prevederile art. 19(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Prin adresa nr. 62.363 din 09.10.2014 a AJFP Suceava s-au transmis modificările
rezultate în urma influenţelor rezultate ca urmare a suplimentării sumei din cota de 18,5% din
cotele defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa la bugetul de stat în anul 2014,
repartizate în trimestrul IV 2014, astfel:
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local: 38,21 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ale comunei,
Total: 12 mii lei, din care:
- hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor la unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat: - 3 mii lei
- drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii
lunare: 15 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local: 138,21 mii lei.
Raportul primarului este completat în baza adresei nr. 62.502 din 23.10.2014 din
partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, cu următoarele precizări: prin
adresa amintită mai sus, s-a comunicat repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, cu destinaţia finanţarea cheltuielilor de personal
din învăţământul preuniversitar de stat alocate pentru comuna Păltinoasa în anul 2014, astfel:
1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunei, total : 20 mii lei pe Trim IV
din care:

- cheltuieli de personal (salarii ) în învăţământul preuniversitar de stat – 20 mii lei pe
Trim IV
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
2014, la Proiectul de hotărâre prezentat, din care rezultă repartizarea sumelor 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.
Domnul preşedinte întreabă domnii consilieri dacă doresc să ia cuvântul cu privire la
materialele prezentate.
Dl consilier Adomniţei Mihai aminteşte dlui primar că la sfârşitul lunii iulie a promis că
va ajuta cu fondurile necesare de la bugetul local la împrejmuirea şcolii din Păltinoasa.
Dl primar răspunde că acum, la această rectificare a alocat suma de 10 mii lei pentru
construcţia gardului de împrejmuire la Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Dl contabil Berghieva Liviu precizează că devizul de lucrări la construirea gardului este
de 9.800 lei.
Dl consilier Wendling Eduard spune că la un calcul simplu, gardul respectiv nu ar trebui
să coste mai multe de 5 mii lei. Ar trebui să se facă economii la bugetul local că nu sunt bani.
Dl primar arată că veniturile la bugetul local sunt foarte mici, repartizarea banilor s-a
făcut cu responsabilitate maximă, în special acolo unde trebuie făcute plăţile cele mai urgente.
Contabilul explică repartizarea banilor la “cheltuieli” pe fiecare capitol şi subcapitol în parte.
Dl consilier Nuţu Constantin spune că ar trebui făcută o adresă din partea Consiliului
local la Consiliul Judeţean Suceava şi Instituţia Prefectului pentru a arăta datoriile pe care le
avem şi să cerem alocarea de fonduri băneşti pentru a ieşi din impas.
Dl consilier Checheriţă George spune că trebuie investit în şcoli; învăţământul trebuie
ajutat pentru că sunt multe familii care nu-şi permit să-şi dea copiii la şcoli din oraşul din
apropiere Gura Humorului, iar învăţământul din comună trebuie să fie de calitate.
Dl consilier Vartolomei Sorin spune că la Şcoala Gimnazială din Păltinoasa profesorii îşi
dau tot interesul pentru educarea şi instruirea copiilor, acordând acestora de multe ori pregătire
suplimentară şi nu înţelege de ce multe familii din comună îşi dau copiii la şcoli din Gura
Humorului.
Dl consilier Wendling Eduard menţionează că din această cauză numărul de elevi din
şcolile din comună este din ce în ce mai mic. De aceea, pentru ca Şcoala Gimnazială Păltinoasa
să nu-şi piardă personalitatea juridică, a contribuit personal la completarea numărului de elevi cu
copii din alte localităţi. De asemenea, domnul Wendling mai menţionează că atunci când se face
bugetul să fie întrebaţi şi consultaţi toţi consilierii cu privire la repartizarea banilor.
Dl consilier Stasciuc Ştefan propune să se aloce bani la plata iluminatului către E.ON
pentru a se putea rezolva problema iluminatului public. Trebuie avut în vedere faptul că în
această perioadă se întunecă deja la orele 17,00 şi lipsa iluminatului public în comună poate duce
la multe evenimente neplăcute. Acesta mai precizează că suntem singura comună din zonă fără
iluminat public.
Nefiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Se votează prin vot deschis. Din totalul de 15 consilieri prezenţi, 9 consilieri votează
“pentru”; 5 consilieri cu “abţinere”: Boşca Gheorghe, Morar Niculai, Wendling Eduard,
Checheriţă George şi Stasciuc Ştefan şi un vot “împotrivă” – dl Coman Traian. Cu majoritate de

voturi, Hotărârea privind rectificarea bugetului local al comunei Păltinoasa pentru anul 2014,
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, al cărei
preşedinte este dl Checheriţă George, acesta fiind favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă roagă pe domnii consilieri să facă propuneri în acest sens,
pe care să le înscriem pe buletinele de vot. Se fac propuneri pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Domnul consilier Checheriţă George propune pe domnul Wendling Eduard-Rudolf.
Domnul consilier Nuţu Constantin propune pe domnul Vartolomei Constantin-Sorinel.
Domnul consilier Nuţu Ionel propune pe doamna Rotari Eugenia.
Nu mai sunt propuneri pentru Şcoala Gimnazială Păltinoasa.
Se fac propuneri pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan propune pe domnul Boşca Gheorghe.
Domnul Tiron Irinel-Neculai propune pe domnul Nuţu Constantin.
Domnul Adomniţei Mihai propune pe domnul Morar Niculai.
Domnul Moroşan Gheorghe propune pe domnul Bergheva Florin-Ioan.
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
Wendling Eduard-Rudolf, Vartolomei Constantin-Sorinel şi Rotari Eugenia;
- unul pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului, pe care vor fi trecuţi
domnii consilieri Boşca Gheorghe, Nuţu Constantin, Morar Niculai şi Bergheva
Florin-Ioan.
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 Vartolomei Constantin-Sorinel, 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:
- 13 voturi pentru doamna consilier Rotari Eugenia,
- 11 voturi pentru domnul consilier Vartolomei Constantin-Sorinel,
- 6 voturi pentru domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf.
Pentru Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului:
- 10 voturi pentru domnul consilier Nuţu Constantin,
- 8 voturi pentru domnul consilier Bergheva Florin-Ioan,
- 7 voturi pentru domnul consilier Boşca Gheorghe,
- 5 voturi pentru domnul consilier Morar Niculai
Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi “PENTRU” prevăzut de lege, al
majorităţii consilierilor locali în funcţie, domnii consilieri Rotari Eugenia şi Vartolomei
Constantin-Sorinel vor fi reprezentanţii Consiliului local Păltinoasa la Şcoala Gimnazială
Păltinoasa, iar domnii consilieri Nuţu Constantin şi Bergheva Florin-Ioan vor fi reprezentanţii
Consiliului local Păltinoasa la Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Capu Codrului.
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.
Punctul 6 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind retragerea unilaterală a comunei Păltinoasa, judeţul Suceava, din calitatea
de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi
Canalizare Suceava”, retragerea unilaterală din contractul de gestiune şi împuternicirea
reprezentantului Consiliului Local Păltinoasa în Adunarea Generală a “Asociaţiei Judeţene
pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru retragerea din calitatea de membru în
AJAC Suceava a comunei Păltinoasa, 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 la proiectul de hotărâre, domnul primar face cunoscut că
propune acest proiect de hotărâre din motive economice, pentru că nu se mai face faţă
cheltuielilor ce presupun alimentarea cu apă potabilă a comunei Păltinoasa şi introducerea
canalizării în comună. După aprobarea retragerii din AJAC Suceava, vom propune prin hotărâre
de consiliu scoaterea la licitaţie a Serviciului de apă şi canalizare al comunei Păltinoasa, conform
prevederilor legale, către operatori privaţi.
Recomandă desemnarea primarului ca reprezentant al Consiliului local al comunei
Păltinoasa în cadrul AJAC Suceava, să voteze pentru retragerea Comunei Păltinoasa din
calitatea de membru în AJAC Suceava. De asemenea, se va proceda la notificarea preşedintelui
Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia de retragere din asociaţie.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Berghieva Liviu, consilier în cadrul
Compartimentului buget, contabilitate şi fiscalitate.
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.

Domnul 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 retragerea unilaterală a comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava, din calitatea de membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia
Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unilaterală din contractul de gestiune
şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Păltinoasa în Adunarea Generală a
“Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava”, să voteze pentru retragerea din
calitatea de membru în AJAC Suceava a comunei Păltinoasa, pentru semnarea Actelor
adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava, a fost
adoptată.
Nefiind alte discuţii, 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

