Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL

Încheiat astăzi, 31 ianuarie 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 13 consilieri, dintr-un total de 15 consilieri în funcţie. Sunt absenţi
domnii consilieri: Stasciuc Ştefan şi Wendling Eduard-Rudolf.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa ordinară la iniţiativa primarului, prin Dispoziţia nr.
21 din 27 ianuarie 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 Tiron Irinel-Neculai, desemnat în şedinţa consiliului
local din data de 22.11.2013.
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 si Berghieva Liviu – consilier contabil.
Se prezintă proiectul ordinii de zi, iniţiat de Primarul comunei Păltinoasa:
1. Supunerea spre aprobare a procesului-verbal din şedinţa extraordinară din data de
09.01.2014
Iniţiator: Secretarul comunei, Georgeta CORFALĂ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Păltinoasa pentru anul 2014
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social
Iniţiator: Primarul comunei, Dumitru Cristian CARPIUC
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2014
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 extraordinare din data de 09.01.2014.

Nefiind obiecţiuni cu privire la redactarea procesului verbal, domnul preşedinte de şedinţă îl
supune spre aprobare.
Cu un număr de 12 voturi “pentru” şi o abţinere – a dlui Checheriţă George, procesulverbal din şedinţa extraordinara din data de 09.01.2014 a fost aprobat.
Punctul 2 al ordinii de zi: Punctul 3 al ordinii de zi: Domnul contabil Berghieva
Liviu, prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Păltinoasa
pentru anul 2014, iniţiator fiind domnul Carpiuc Dumitru Cristian – primarul comunei
Păltinoasa.
Din Raportul prezentat rezultă că potrivit adresei nr. 63.704 din 24.12.2013 din partea
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, s-a comunicat repartizarea sumelor
defalcate din TVA în vederea întocmirii bugetului pentru anul 2014:
1. Sume defalcate din TVA: 2.470 lei
2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 617,89 lei
3. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 358,54
lei
Se mai specifică faptul că potrivit adresei nr. 383 din 10.01.2014 din partea
Consiliului Judeţean Suceava, s-a comunicat că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.
1 din 10.01.2014 s-au repartizat următoarele sume pentru comuna noastră, pentru anul 2014:
1. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
- 7.000 lei
2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale – 13.000 lei.
Faţă de Proiectul de hotărâre iniţial, domnul primar mai propune completarea cu încă
două articole şi anume:
- art.2 Se aprobă alocarea şi utilizarea din excedentul anual al bugetului local, rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013, a sumei de 3.830,40 lei pentru obiectivul de
investiţii:
- “Reţele de canalizare şi staţie de epurare comuna Păltinoasa” – 3.830,40 lei.
- art.3 Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014 în sumă de
2.560 mii lei.
Raportul de specialitate este prezentat de dl Berghieva Liviu, consilier contabil, care
prezintă şi anexa la proiectul de hotărâre explicând fiecare capitol în parte.
Sunt prezentate Circularele Prefectului Judeţului Suceava:
- nr. 16856/PG/17.12.2014, prin care s-a solicitat primarilor ca la întocmirea proiectului de buget
pe anul 2014 să acorde maximă atenţie identificării resurselor financiare necesare inventarierii
terenurilor de pe raza administrativ-teritorială a localităţii prin întocmirea anexelor 1-11 la HGR
nr. 401/2013;
- nr. 841/PG/27.01.2014, prin care s-a solicitat ca la întocmirea proiectului de buget pe anul 2014
să se prevadă şi sumele necesare pentru achitarea debitelor restante privind contribuţia la
cheltuielile neeligibile aferente Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID).
De asemenea, domnul contabil precizează grupului de consilieri USL că nu a răspuns la
interpelarea depusă de aceştia în data de 30.01.2014, înregistrată cu nr. 577/30.01.2014, prin care
s-au solicitat unele situaţii contabile, motivând că nu a dispus de timpul necesar pentru
întocmirea acestora. Situaţiile vor fi prezentate în următoarea şedinţă a consiliului local.

Domnul consilier Adomniţei Mihai spune că este de acord ca situaţiile solicitate de
grupul USL să fie prezentate în şedinţa următoare. Menţionează că era normal ca în această
şedinţă să fie prezentat şi bilanţul contabil pe anul 2013. Referitor la proiectul de buget pe anul
2014 prezentat, propune ca prioritar la plata datoriilor să fie iluminatul public.
Dl consilier Boşca Gheorghe întreabă dacă Primăria Pârteştii de Jos este la zi cu plata la
consumul de energie electrică de la alimentarea cu apă potabilă şi dacă s-au alocat bani pentru
biserici.
Dl contabil răspunde că Primăria Pârteşti este la zi cu plata la consumul de energie
electrică pentru alimentarea cu apă potabilă. Precizează că în şedinţa următoare va prezenta şi
bilanţul contabil pe anul 2013. Pentru biserici nu s-au alocat bani pentru anul 2014, deoarece nu
au fost resurse.
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.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 9. Votează “împotrivă” dl
Coman Traian şi se abţin de la vot domnii: Adomniţei Mihai, Boşca Gheorghe şi Morar Niculai.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea bugetului local al comunei
Păltinoasa pentru anul 2014, a fost adoptată.
Domnul preşedinte de şedinţă propune continuarea şedinţei.
Punctul 3 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, 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. 28, alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Face cunoscut că Planul anual de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
familiilor şi persoanelor singure beneficiare de ajutor social poate fi reactualizat pe parcursul
anului. Este prezentată şi anexa care va face parte integrantă din prezenta hotărâre, Planul de
lucrări de interes local pentru anul 2014, întocmit de domnul viceprimar al comunei, care este
responsabilul principal pe întreaga comună, privind urmărirea prestării lucrărilor de interes local,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportul de specialitate este întocmit de dl viceprimar Tiron Irinel-Neculai.
Dl consilier Checheriţă George ia cuvântul şi propune ca la coloana “obiective”- punctele
4 şi 6 din anexa la proiectul de hotărâre, să fie înlocuită expresia “biserici ortodoxe” cu expresia
“unităţi de cult”, pentru a nu se face discriminare între unităţile de cult din cadrul comunei. De
asemenea, propune ca pontajul persoanelor beneficiare de ajutor social să fie făcut serios şi în
funcţie de calitatea lucrărilor, nu numai după prezenţa fizică a acestora.
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, este favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13. Având în vedere

rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, a fost adoptată.
Punctul 4 din ordinea de zi: Doamna secretar Corfală Georgeta, prezintă Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2014, 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. 23, alin. (2), lit. b) şi alin. (4)
din Legea nr. 188/1999, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7.660 din 24.08.2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. Este
prezentat şi Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2014, care constituie anexă la prezentul proiect de
hotărâre.
Se arată faptul că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa,
funcţionează un număr de 6 compartimente pe diverse specialităţi şi un serviciu de specialitate,
cu un număr total de 13 funcţii publice, din care 1 de conducere şi 12 de execuţie
S-au propus un număr de 4 funcţii publice pentru promovare rapidă în grad profesional în
cursul anului 2014, cu condiţia ca acestea să fie aprobate de ANFP.
Raportul de specialitate este întocmit de dl Orhean Constantin-Ionuţ, consilier resurse
umane.
Raportul de avizare este prezentat de Comisia de specialitate pentru administraţia publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţenilor, care este favorabil.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre prezentat. Se votează
prin vot deschis. Din totalul de 13 consilieri prezenţi, votează “pentru” 13. Având în vedere
rezultatul votului, Hotărârea privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa, pentru anul 2014, a fost
adoptată.
Domnul Tiron Irinel-Neculai declară lucrările şedinţei încheiate.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Tiron Irinel-Neculai

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

