România
Judeţul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local
PROCES–VERBAL
Încheiat astăzi, 27 iunie 2012, în şedinţa de constituire a
Consiliului local al comunei Păltinoasa, care are loc la sediul Căminului
cultural din localitatea Păltinoasa, orele 14,00, la care participă consilierii
declaraţi aleşi în data de 10 iunie 2012.
Consiliul local s-a întrunit în şedinţa de constituire în baza
Ordinului nr. 241 din 18.06.2012 al Prefectului Judeţului Suceava.
Consilierii declaraţi aleşi 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.
Şedinţa este deschisă de domnul consilier Adrian Creţu,
reprezentant din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, care ia
cuvântul:
Doamnelor şi domnilor,
Domnule Primar,
Stimaţi invitaţi,
Prin Ordinul nr. 241 din 18.06.2012 al Prefectului Judeţului
Suceava aţi fost convocaţi astăzi în vederea constituirii Consiliului local al
comunei Păltinoasa.
Au fost convocaţi un număr de 15 consilieri locali aleşi în
alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de
10.06.2012. Se constată că nu sunt absenţi.
Având în vedere că sunt întrunite condiţiile privind cvorumul
minim prevăzut la art. 30 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1,
alin.(2) Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, respectiv cel
puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, constat că şedinţa
este legal constituită şi declar deschise lucrările acesteia.
În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr.
215/2001, republicată, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel
mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Dintre consilierii aleşi la data de 10.06.2012, cel mai în vârstă
este domnul NUŢU CONSTANTIN având 62 ani, iar cei mai tineri sunt
domnii BADALI ELENA-RAHILA şi CHECHERIŢĂ GEORGE având
41 ani şi respectiv 36 ani.
Îi invit pe domnii consilieri nominalizaţi la masa de prezidiu şi
în continuare predau conducerea lucrărilor şedinţei de constituire a
Consiliului local Păltinoasa domnului Nuţu Constantin, nu înainte de a vă
informa că la această şedinţă de constituire participă şi domnul CARPIUC
DUMITRU CRISTIAN ales ca primar al localităţii dumneavoastră, la
scrutinul din data de 10.06.2012.
Se propune o pauză scurtă, pentru ca în acest timp:
 doamna secretar să predea domnilor Nuţu Constantin, Badali ElenaRahila şi Checheriţă George, dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi
pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la
biroul electoral de circumscripţie;
 să se procedeze la constituirea grupurilor de consilieri, conform
prevederilor art. 24 din Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali.
În legătură cu constituirea grupurilor de consilieri, se supun atenţiei
consilierilor locali următoarele prevederi legale:
“(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau
alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel
puţin 3.
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot
constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al
majorităţii membrilor grupului.”
S-au constituit 2 grupuri de consilieri, conform prevederilor art. 24 din
Legea nr. 393/2004 – Statutul aleşilor locali şi anume:
- grupul PDL, compus din domnii consilieri: Tiron Irinel-Neculai,
Rotari Eugenia, Badali Elena-Rahila, Bergheva Florin-Ioan, Vartolomei
Constantin-Sorinel, Nuţu Ionel, Nuţu Constantin şi Moroşan Gheorghe;
- grupul USL, compus din domnii consilieri: Wendling EduardRudolf, Boşca Gheorghe, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan, Adomniţei Mihai,
Coman Traian şi Checheriţă George.
Se procedează la alegerea liderului în cadrul fiecărui grup de
consilieri.
Sunt aleşi, prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului,
următorii lideri:
- Bergheva Florin-Ioan, lider al grupului PDL;

- Wendling Eduard-Rudolf, lider al grupului USL.
Înainte de a lua pauză, dl consilier Creţu Adrian aduce la
cunoştinţă consilierilor locali, faptul că, în cazul în care în prezent
ocupă funcţii incompatibile cu calitatea de consilier şi nu au optat
pentru una din cele două funcţii, aceştia vor avea posibilitatea, potrivit
prevederilor Legii nr. 161/2003 cu modificările şi completările
ulterioare, de a opta pentru una din acestea, în termen de 15 zile de la
validarea mandatului.
În timpul pauzei, secretarul comunei Păltinoasa, doamna Corfală
Georgeta, prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia, dosarele
consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au
fost primite de la biroul electoral de circumscripţie.
Dosarul primarului declarat ales, care a candidat şi pentru funcţia de
consilier şi a obţinut mandatul, este însoţit de opţiunea scrisă a acestuia
pentru una din cele două funcţii: pentru funcţia de primar.
Ia cuvântul în continuare domnul Nuţu Constantin:
Doamnelor şi domnilor,
Domnule Primar,
Stimaţi invitaţi,
Având în vedere că, prin lege, îmi revine obligaţia de a conduce
lucrările şedinţei de constituire a consiliului local, permiteţi-mi să vă prezint
proiectul ordinii de zi:
1. Alegerea membrilor comisiei de validare
2. Validarea mandatelor consilierilor locali
3. Depunerea jurământului de către consilierii locali
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă
5. Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului de
primar şi depunerea jurământului de către primar
6. Alegerea viceprimarului
7. Aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de
specialitate pe diferite domenii de activitate
Supun la vot proiectul ordinii de zi. Rog să voteze doar consilierii
aleşi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut la art. 45 din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ordinea de zi este aprobată.

Trecem la primul punct al ordinii de zi: Alegerea membrilor
Comisiei de validare.
Pentru validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 10.06.2012,
în conformitate cu prevederile art. 31, alin. ( 2) din Legea nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4, alin.(1) din
Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, urmează să
alegem o comisie de validare formată din 3 sau 5 consilieri.
Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis la
propunerea preşedintelui de şedinţă.
Supun la vot numărul de 3.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Constatând că toţi consilierii declaraţi aleşi au votat pentru
constituirea Comisiei de validare din 3 consilieri, vă rog să faceţi propuneri
nominale în acest sens.
Vă informez că, desemnarea candidaţilor pentru comisia de
validare se face în numele grupurilor de consilieri, iar numărul de locuri
cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate
obţinute de grupul în cauză.
La formularea propunerilor este bine să aveţi în vedere configuraţia
politică a consiliului şi numărul de mandate obţinut de fiecare.
Domnul consilier Boşca Gheorghe propune pe domnul Adomniţei
Mihai.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune pe domnul Moroşan
Gheorghe.
Domnul consilier Tiron Irinel-Neculai propune pe domnul Vartolomei
Constantin-Sorinel.
Supun la vot cele trei propuneri:
Cine este pentru domnul Adomniţei Mihai? Cine este împotrivă? Cine
se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Adomniţei Mihai este
membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru domnul Moroşan Gheorghe? Cine este împotrivă?
Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.

Având în vedere rezultatul votului, domnul Moroşan Gheorghe este
membru al Comisiei de validare.
Cine este pentru domnul Vartolomei Constantin-Sorinel? Cine este
împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, domnul Vartolomei ConstantinSorinel este membru al Comisiei de validare.
În continuare se dă citire şi se supune la vot în întregime
Hotărârea privind alegerea membrilor Comisiei de validare a
mandatelor:
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Prin urmare, Comisia de validare este legal constituită.
Rog pe domnii consilieri care fac parte din această comisie să-şi
aleagă din rândul membrilor săi, un preşedinte şi un secretar, respectându-se
aceeaşi procedură de vot pentru alegerea comisiei de validare.
În cadrul comisiei da validare s-au ales astfel: Vartolomei
Constantin-Sorinel – preşedinte, Moroşan Gheorghe – secretar şi Adomniţei
Mihai – membru.
În continuare, trecem la punctul 2 al ordinii de zi: Validarea
mandatelor consilierilor locali.
Având în vedere că domnul primar Carpiuc Dumitru Cristian
a cărui alegere a fost validată, a fost ales şi consilier, îl rog să prezinte, în
scris, opţiunea sa pentru una din funcţii, urmând să luăm act despre aceasta.
Rog de asemenea pe domnii consilieri care deţin funcţii incompatibile cu
funcţia de consilier, să prezinte, în scris, opţiunea lor pentru una din funcţii,
conform art. 6, alin. (2) din Anexa nr. 1 – Regulamentul – cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, la Ordonanţa Guvernului nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 673/2002.
Menţionez că, potrivit prevederilor art. 31, alin. (4) din Legea nr.
215/2001, republicată şi art. 6, alin.(3) şi (4) din Anexa nr. 1 la Ordonanţa
Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 673/2002, „Comisia de validare va propune
invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată

încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a
făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale”.
Invalidarea mandatelor se va propune şi în cazul în care consilierul
local a optat pentru o funcţie incompatibilă cu cea de consilier.
Având în vedere că domnul CARPIUC DUMITRU CRISTIAN a
optat pentru funcţia de primar, rog Comisia de validare să aibă în vedere
acest aspect la validarea alegerii consilierilor.
Pentru a da posibilitatea Comisiei de validare să verifice legalitatea
alegerii consilierilor şi să-şi întocmească Procesul verbal, vă propun să luăm
o pauză de 15 minute.
Dl Nuţu Constantin: Reluăm lucrările şedinţei
Dau cuvântul domnului consilier Vartolomei ConstantinSorinel, preşedintele Comisiei de validare pentru a prezenta Procesul verbal
privind validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor.
Din procesul verbal al Comisiei de validare rezultă faptul că au
fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatiblitate,
fapt pentru care comisia a hotărât să propună validarea tuturor consilierilor,
conform tabelului.
Dat fiind faptul că au fost prezentate propunerile cu privire la
validare supun la vot, în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă, fiecare propunere în parte.
Menţionez că, în conformitate cu art. 31, alin (5) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 7 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa
Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 673/2002, persoana al cărei mandat este supus
validării sau invalidării nu participă la vot.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier
Adomniţei Mihai.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Adomniţei Mihai se validează.
Supun la vot propunerea de validare a doamnei consilier Badali
Elena-Rahila.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?

Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul doamnei consilier
Badali Elena-Rahila se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier
Bergheva Florin-Ioan.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Bergheva Florin-Ioan se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Boşca
Gheorghe.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Boşca Gheorghe se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier
Checheriţă George.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Checheriţă George se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier
Coman Traian.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Coman Traian se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Morar
Niculai.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Morar Niculai se validează.

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Nuţu
Ionel.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Nuţu Ionel se validează.
Supun la vot propunerea de validare a doamnei consilier Rotari
Eugenia.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul doamnei consilier
Rotari Eugenia se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier
Stasciuc Ştefan.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Stasciuc Ştefan se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Tiron
Irinel-Neculai.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Tiron Irinel-Neculai se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier
Vartolomei Constantin-Sorinel.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Vartolomei Constantin-Sorinel se validează.
Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier
Wendling Eduard-Rudolf.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.

Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Wendling Eduard-Rudolf se validează.
Având în vedere că domnul primar CARPIUC DUMITRU
CRISTIAN a cărui alegere a fost validată, a fost ales şi consilier, dar a
optat pentru funcţia de primar, precum şi faptul că domnul Boşca Ion care a
fost ales consilier pe lista PDL, dar şi-a dat demisia, rog pe preşedintele
Comisiei de validare, să verifice şi să propună consiliului validarea alegerii
în funcţia de consilier a supleanţilor înscrişi pe lista PDL pe care a candidat
domnul primar.
În cazul în care sunt şi domni consilieri care din diverse motive
înţeleg să renunţe la calitatea de consilier în această şedinţă, Comisia de
validare va verifica şi va propune validarea mandatelor supleanţilor şi pentru
aceştia.
Pentru domnii consilieri care în prezent deţin funcţii
incompatibile cu cea de consilier local şi care nu au prezentat în scris
opţiunea lor până la această dată, revin cu precizarea că trebuie să
prezinte în scris, opţiunea lor, în termen de 15 zile de la validarea
mandatului, sub sancţiunea încetării de drept, înainte de termen, a
mandatului de consilier local.
Supun la vot propunerea Comisiei de validare, privind pe
domnul Nuţu Constantin.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Nuţu Constantin se validează.
Supun la vot propunerea Comisiei de validare, privind pe
domnul Moroşan Gheorghe.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 14.
Având în vedere rezultatul votului, mandatul domnului
consilier Moroşan Gheorghe se validează.
Dau citire şi supun la vot Hotărârea privind rezultatul
validării mandatelor de consilieri.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.

Doamnelor şi domnilor,
Trecem la punctul 3 al ordinii de zi: Depunerea
jurământului de către consilierii locali
Potrivit prevederilor art.32, alin (1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consilierii ale căror mandate au fost validate urmează să depună
jurământul, în faţa consiliului.
În conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa
Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 673/2002, secretarul comunei Păltinoasa,
doamna CORFALĂ GEORGETA va da citire modelului jurământului,
după care consilierii validaţi se vor prezenta, pe rând, în ordine alfabetică, în
faţa dumneavoastră pentru a depune jurământul, timp în care va pune mâna
stângă atât pe Constituţie cât şi pe Biblie după care va semna ambele
exemplare ale acestuia exemplare.
Menţionez că cei care se declară atei sau care au o altă credinţă decât
cea creştină, pot depune jurământul fără formula religioasă, în acest caz
jurământul fiind imprimat pe formular fără această formulă, iar consilierii
care refuză să depună jurământul se consideră demisionaţi de drept.
Doamnă secretar, rog să daţi citire jurământului:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor
comunei PĂLTINOASA. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Invit pe domnul consilier Adomniţei Mihai pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe doamna consilier Badali Elena-Rahila pentru a depune şi
semna jurământul.
Invit pe domnul consilier Bergheva Florin-Ioan pentru a depune şi
semna jurământul.
Invit pe domnul consilier Boşca Gheorghe pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe domnul consilier Checheriţă George pentru a depune şi
semna jurământul.
Invit pe domnul consilier Coman Traian pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe domnul consilier Morar Niculai pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe domnul consilier Moroşan Gheorghe pentru a depune şi
semna jurământul.

Invit pe domnul consilier Nuţu Constantin pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe domnul consilier Nuţu Ionel pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe doamna consilier Rotari Eugenia pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe domnul consilier Stasciuc Ştefan pentru a depune şi semna
jurământul.
Invit pe domnul consilier Tiron Irinel-Neculai pentru a depune şi
semna jurământul.
Invit pe domnul consilier Vartolomei Constantin-Sorinel pentru a
depune şi semna jurământul.
Invit pe domnul consilier Wendling Eduard-Rudolf pentru a depune
şi semna jurământul.
Având în vedere că au depus jurământul toţi consilierii locali
validaţi, declar Consiliul local al comunei Păltinoasa legal constituit ( art. 34
alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare).
Supun la vot Hotărârea privind constituirea Consiliului
local.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind constituirea
Consiliului local a fost adoptată.
Trecem la punctul 4 al ordinii de zi: Alegerea preşedintelui
de şedinţă.
Întrucât, Consiliul local al comunei Păltinoasa este legal
constituit, în conformitate cu prevederile art. 35, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,
urmează să alegem un preşedinte de şedinţă pentru continuarea lucrărilor
consiliului cu celelalte puncte înscrise în ordinea de zi.
Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în
funcţie.
Vă rugăm să faceţi propuneri în acest sens.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune ca preşedinte pe domnul
consilier Nuţu Constantin.

Mai sunt şi alte propuneri?
Nu mai sunt alte propuneri.
Nemaifiind alte propuneri, supun la vot propunerea privind pe domnul
consilier Nuţu Constantin.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Nuţu Constantin
este ales preşedinte de şedinţă.
Se dă citire în acest sens Hotărârii privind rezultatul alegerii
preşedintelui de şedinţă şi se supune la vot.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind rezultatul
alegerii preşedintelui de şedinţă, a fost adoptată.
Domnul consilier Nuţu Constantin reia lucrările şedinţei în
calitate de preşedinte de şedinţă.
Doamnelor şi domnilor,
Mulţumesc pentru alegerea mea ca preşedinte de şedinţă şi permiteţimi să trecem la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv: Prezentarea hotărârii
judecătoreşti de validare a mandatului de primar şi depunerea
jurământului de către acesta.
Dau cuvântul domnului consilier Creţu Adrian, reprezentantul
Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, pentru a prezenta hotărârea de
validare a mandatului de primar. Mandatul de primar al domnului
Carpiuc Dumitru Cristian a fost validat prin Sentinţa Civilă nr. 836 din
20.06.2012 a Judecătoriei Gura Humorului, judeţul Suceava.
În conformitate cu prevederile art. 60 din Legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 31 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, îl invit
pe domnul primar CARPIUC DUMITRU CRISTIAN pentru a depune
jurământul în faţa consiliului local.
Având în vedere că domnul Carpiuc Dumitru Cristian a depus
jurământul, îl declar investit în funcţia de primar al comunei
PĂLTINOASA.

Trecem în continuare la punctul 6 al ordinii de zi: Alegerea
viceprimarului.
Conform art. 57, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale şi ale
art.11 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,
consiliul local alege din rândul membrilor săi un viceprimar, alegerea
efectuându-se prin vot secret.
Precizez că este ales viceprimar candidatul care a obţinut votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Potrivit art. 11, alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr 35/2002, aprobat cu
modificări şi completări de Legea nr.673/2002, propunerea de candidaţi
se va face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de
consilieri.
Vă rog să faceţi propuneri în acest sens, pe care să le înscriem pe
buletinele de vot.
Domnul consilier Bergheva Florin-Ioan propune pe domnul
Tiron Irinel-Neculai, motivând că acesta a mai îndeplinit această funcţie şi în
două mandate anterioare, perioada 2004-2008 şi perioada 2008-2012 şi are
experienţă.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se va trece pe buletinele de vot pentru funcţia de viceprimar, domnul
consilier Tiron Irinel-Neculai.
Precizez că exercitarea votului se face într-o cabină special
amenajată, având posibilitatea de a folosi, la alegere, una din
următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt
trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor
vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care
consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele
consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui
pe care doreşte să îl voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului, dacă aveţi propuneri.
Vă rog să faceţi propuneri în acest sens, după care supunem la
vot una din modalităţile de votare.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune modalitatea de la
punctul b). Se supune la vot propunerea făcută.
Cine este pentru? 8 voturi “pentru”

Cine este împotrivă? 1 vot “împotrivă”
Cine se abţine? 6 “abţineri”
Având în vedere rezultatul votului, se va proceda astfel: pe buletinul
de vot se va scrie cuvântul “DA” în dreptul candidatului, iar cei ce nu
sunt de acord cu acesta vor scrie cuvântul “NU”.
Propun să se ia o pauză de 20 de minute pentru completarea
buletinelor de vot, distribuirea acestora şi efectuarea operaţiunii de votare.
După efectuarea operaţiunii de votare Comisia de validare urmează să
deschidă urna şi să stabilească rezultatul votului.
Se reiau lucrările şedinţei.
Dl Nuţu Constantin: Rog pe domnul Vartolomei ConstantinSorinel preşedintele Comisiei de validare să prezinte rezultatul votului.
La numărarea voturilor s-a constatat următorul rezultat:
- 8 voturi cu menţiunea “DA”
- 7 voturi cu menţiunea “NU”
Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi “PENTRU”
prevăzut de lege, domnul consilier Tiron Irinel-Neculai este ales
viceprimar.
Se dă citire Hotărârii privind alegerea viceprimarului.
Menţionăm că, pe durata exercitării mandatului, viceprimarul
îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia
aferentă acestui statut, conform art. 57, alin. 7) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Doamnelor şi domnilor,
Îl felicit pe domnul viceprimar şi trecem în continuare la
punctul 7 al ordinii de zi, respectiv: Aprobarea numărului, denumirii şi
componenţei comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate.
În conformitate cu prevederile art. 54 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul local constituit îşi organizează comisii de specialitate pe
principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate
numai consilierii locali. Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte
şi un secretar.
Permiteţi-mi să fac o informare succintă asupra activităţii acestor
comisii:
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate
se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului

local, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor
locale.
Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa
primarului, după caz, comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă
determinată. Componenţa comisiei speciale de analiză şi verificare,
obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite
prin hotărâre.
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate,
denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se
stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din
fiecare unitate administrativ-teritorială.
Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de
specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, şi anume:
a). agricultură
b). activităţi economico-financiare
c). activităţi social –culturale, culte
d). învăţământ, sănătate şi familie
e). amenajarea teritoriului şi urbanism
f). muncă şi protecţie socială
g). protecţie copii, tineret şi sport
h). protecţia mediului şi turism
i). juridică şi de disciplină
j). validare
Deoarece sunt multe domenii de activitate iar la comune numărul
consilierilor este mai mic, este necesară ca o comisie să aibă două sau mai
multe domenii de activitate.
Rog să faceţi propuneri cu privire la denumire şi componenţa
comisiilor.
Recomandarea pe care v-o fac este de a organiza un număr de 3
comisii, după cum urmează:
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, compusă din 5
consilieri;
2. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, compusă din 5
consilieri;

3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor,
compusă din 5 consilieri.
Vă consult dacă sunteţi de acord cu numărul de 3 comisii.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, vă consult dacă sunteţi de
acord ca fiecare comisie să fie compusă dintr-un număr impar de membri,
respectiv 5.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Deci, vom alege câte 5 consilieri pentru fiecare comisie.
Rog să faceţi propuneri nominale pentru prima comisie:
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.
Domnul consilier Stasciuc Ştefan propune pe domnul Wendling
Eduard-Rudolf.
Domnul consilier Moroşan Gheorghe propune pe doamna Rotari
Eugenia.
Domnul consilier Adomniţei Mihai propune pe domnul Boşca
Gheorghe.
Domnul consilier Vartolomei Constantin-Sorin propune pe domnul
Bergheva Florin-Ioan.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune pe domnul Vartolomei
Constantin-Sorin.
Domnul consilier Coman Traian propune pe domnul Adomniţei
Mihai.
Domnul consilier Nuţu Ionel propune pe doamna Badali Elena-Rahila.
Domnul preşedinte Nuţu Constantin supune la vot componenţa
nominală a Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.
Cine este pentru domnul Wendling Eduard-Rudolf? 7 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? 8 voturi “împotrivă”
Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Wendling Eduard-Rudolf
nu poate fi membru al Comisiei nr. 1.
Cine este pentru doamna Rotari Eugenia? 8 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? 2 voturi “împotrivă”

Cine se abţine? 5 “abţineri”
Având în vedere rezultatul votului, doamna Rotari Eugenia este
membru al Comisiei nr. 1.
Cine este pentru domnul Boşca Gheorghe? 7 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? 8 voturi “împotrivă”
Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Boşca Gheorghe nu poate
fi membru al Comisiei nr. 1.
Cine este pentru domnul Bergheva Florin-Ioan? 8 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? 2 voturi “împotrivă”
Cine se abţine? 5 “abţineri”
Având în vedere rezultatul votului, domnul Bergheva Florin-Ioan este
membru al Comisiei nr. 1.
Cine este pentru domnul Vartolomei Constantin-Sorinel? 8 voturi
“pentru”
Cine este împotrivă? 2 voturi “împotrivă”
Cine se abţine? 5 “abţineri”
Având în vedere rezultatul votului, domnul Vartolomei ConstantinSorinel este membru al Comisiei nr. 1.
Cine este pentru domnul Adomniţei Mihai? 10 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? 5 “abţineri”
Având în vedere rezultatul votului, domnul Adomniţei Mihai este
membru al Comisiei nr. 1.
Cine este pentru doamna Badali Elena-Rahila? 9 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? 6 “abţineri”
Având în vedere rezultatul votului, doamna Badali Elena-Rahila este
membru al Comisiei nr. 1.
Având în vedere rezultatul votului, domnii consilieri Rotari Eugenia,
Bergheva Florin-Ioan, Badali Elena-Rahila, Adomniţei Mihai şi Vartolomei
Constantin-Sorinel au fost aleşi membri în Comisia pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism.
Rog să faceţi propuneri nominale pentru a doua comisie: Comisia
pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii.

Domnul consilier Bergheva Florin-Ioan propune pe domnul
Checheriţă George.
Domnul consilier Boşca Gheorghe propune pe domnul Coman Traian.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune pe domnul Nuţu Ionel.
Domnul consilier Adomniţei Mihai propune pe domnul Morar
Niculai.
Domnul Nuţu Constantin propune pe domnul Tiron Irinel-Neculai.
Domnul preşedinte Nuţu Constantin supune la vot componenţa
nominală a Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii.
Cine este pentru domnul Checheriţă George? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Checheriţă George este
membru al Comisiei nr. 2.
Cine este pentru domnul Coman Traian? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Coman Traian este
membru al Comisiei nr. 2.
Cine este pentru domnul Nuţu Ionel? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Morar Niculai este
membru al Comisiei nr. 2.
Cine este pentru domnul Morar Niculai? 14 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? 1 “abţinere”
Având în vedere rezultatul votului, domnul Morar Niculai este
membru al Comisiei nr. 2.
Cine este pentru domnul Tiron Irinel-Neculai? 14 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? 1 “abţinere”
Având în vedere rezultatul votului, domnul Tiron Irinel-Neculai este
membru al Comisiei nr. 2.
Având în vedere rezultatul votului, domnii consilieri Checheriţă
George, Coman Traian, Morar Niculai, Nuţu Ionel şi Tiron Irinel-Neculai au
fost aleşi membri în Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă
şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii.

Rog să faceţi propuneri nominale pentru a treia comisie:, Comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Doamna consilier Rotari Eugenia propune pe domnul Stasciuc Ştefan.
Domnul consilier Tiron Irinel-Neculai propune pe domnul Nuţu
Constantin.
Doamna consilier Badali Elena-Rahila propune pe domnul Moroşan
Gheorghe.
Domnul consilier Adomniţei Mihai propune pe domnul Wendling
Eduard-Rudolf.
Domnul Coman Traian propune pe domnul Boşca Gheorghe.
Domnul preşedinte Nuţu Constantin supune la vot componenţa
nominală a Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Cine este pentru domnul Stasciuc Ştefan? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Stasciuc Ştefan este
membru al Comisiei nr. 3.
Cine este pentru domnul Nuţu Constantin? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Nuţu Constantin este
membru al Comisiei nr. 3.
Cine este pentru domnul Moroşan Gheorghe? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Moroşan Gheorghe este
membru al Comisiei nr. 3.
Cine este pentru domnul Wendling Eduard-Rudolf? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Wendling Eduard-Rudolf
este membru al Comisiei nr. 3.
Cine este pentru domnul Boşca Gheorghe? 15 voturi “pentru”
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Având în vedere rezultatul votului, domnul Boşca Gheorghe este
membru al Comisiei nr. 3.

Având în vedere rezultatul votului, domnii consilieri Stasciuc Ştefan,
Nuţu Constantin, Moroşan Gheorghe, Wendling Eduard-Rudolf şi Boşca
Gheorghe au fost aleşi membri în Comisia pentru administraţia publică
locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor.
După ce s-a votat nominal componenţa celor 3 comisii pe domenii de
specialitate, se dă citire Hotărârii privind organizarea acestora.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abţine?
Din totalul de 15 consilieri prezenţi, au votat “pentru” 15.
Având în vedere rezultatul votului, Hotărârea privind constituirea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, a fost
adoptată.
Întrucât punctele din ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele
de şedinţă, domnul Nuţu Constantin, declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă,
Nuţu Constantin

Secretarul comunei,
Corfală Georgeta

