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R A P O R T
privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Păltinoasa
şi a situaţiei gestionării bunurilor comunei Păltinoasa, în anul 2012
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu dispoziţiile art. 63, alin.(1), litera b), alin. (3), litera a) şi
art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea 544/2001 cu privire la liberul acces
la informaţii de interes public, primarul are ca atribuţiune principală, printre altele,
prezentarea în faţa consiliului local, raportul privind starea economică, socială şi
de mediu a comunei, precum şi privitor la situaţia gestionării bunurilor comunei.
Primăria comunei Păltinoasa şi aparatul de specialitate al Primarului, cu
sprijinul Consiliului local al comunei Păltinoasa, au avut ca principală preocupare
şi au acţionat, în anul 2012, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale cetăţenilor,
organizarea şi gestionarea problematicii asistenţei sociale, a relaţiilor publice, a
petiţiilor şi accesului liber al cetăţenilor la informaţii publice, participarea la
acţiunile pe care le implică coordonarea activităţii instituţiilor şi serviciilor din
subordinea Consiliului local.
De asemenea, s-a dovedit o preocupare prioritară şi constantă a Primăriei
comunei Păltinoasa pentru aplicarea prevederilor Constituţiei României, a Legii
administraţiei publice locale, a celorlalte acte normative care reglementează
activitatea din domeniile în care noi avem responsabilităţi precise.
1. Activitatea privind administraţia publică locală
În cadrul Consiliului local al comunei Păltinoasa, funcţionează în prezent un
număr de 15 consilieri comunali. În cursul anului 2012 au avut loc alegeri locale,
în urma cărora au fost aleşi următorii consilieri locali:
1. ADOMNIŢEI MIHAI
USL
2. BADALI ELENA-RAHILA
PDL
3. BERGHEVA FLORIN-IOAN
PDL
4. BOŞCA GHEORGHE
USL
5. CHECHERIŢĂ GEORGE
USL
6. COMAN TRAIAN
USL

7. MORAR NICULAI
USL
8. MOROŞAN GHEORGHE
PDL
9. NUŢU CONSTANTIN
PDL
10. NUŢU IONEL
PDL
11. ROTARI EUGENIA
PDL
12. STASCIUC ŞTEFAN
USL
13. TIRON IRINEL-NECULAI
PDL
14. VARTOLOMEI CTIN-SORINEL PDL
15. WENDLING EDUARD-RUDOLF USL
În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 393/2004 – Statutul
aleşilor locali, în cadrul Consiliului local Păltinoasa s-au constituit două grupuri de
consilieri, astfel:
- 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.
Lider Grup PDL: Bergheva Florin-Ioan
- grupul USL, compus din domnii consilieri: Wendling EduardRudolf, Boşca Gheorghe, Morar Niculai, Stasciuc Ştefan, Adomniţei Mihai,
Coman Traian şi Checheriţă George.
Lider grup USL: Wendling Eduard-Rudolf
În şedinţa de constituire a Consiliului local al comunei Păltinoasa,
care a avut loc în data de 27 iunie 2012, Primarul comunei şi consilierii locali au
depus jurământul de credinţă pentru binele locuitorilor comunei Păltinoasa.
Din cadrul consilierilor locali, a fost ales prin vot secret, domnul Tiron
Irinel-Neculai în funcţia de viceprimar al comunei Păltinoasa.
Pentru a-şi putea îndeplini cu responsabilitate atribuţiile conferite de lege,
Consiliul local Păltinoasa, ca autoritate deliberativă, s-a întrunit în şedinţe ordinare
şi extraordinare în fiecare lună a anului 2012, cu excepţia lunii iulie, în care s-au
dezbătut hotărâri importante pentru bunul mers al activităţii cu privire la bugetfinanţe, urbanism, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor din
subordine, instituirea de taxe, administrarea domeniului public şi privat, protecţia
copilului, precum şi din alte domenii. Astfel, consiliul local a adoptat în cursul
anului 2012 un număr de 53 de hotărâri, la fundamentarea cărora şi-au adus
contribuţia şi consilierii locali, prin intermediul comisiilor de specialitate.
Din păcate, au fost şi două proiecte de hotărâre iniţiate de Primarul comunei
care nu au fost aprobate, datorită grupului de consilieri USL din actualul mandat,
care s-a opus. Unul dintre proiectele de hotărâre respinse era de o importanţă mare
pentru comuna noastră, deoarece prin acesta s-a propus aprobarea cumpărării unui
teren din satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava şi însuşirea
Raportului de evaluare al acestuia. Cumpărarea terenului era necesară întrucât în

cadrul obiectivului “Alimentare cu energie electrică Staţie de Epurare în satul
Capu Codrului, comuna Păltinoasa, judeţul Suceava”, trebuiau realizate
executarea unor lucrări de construcţie de linii electrice şi a Staţiei electrice de
transformare.
Întrucât în urma convocării consiliului local la un număr de trei şedinţe,
proiectul de hotărâre respectiv nu a obţinut cvorum-ul necesar aprobării, s-a găsit o
altă soluţie pentru amplasarea stâlpilor, după îndelungi negocieri cu proprietarii de
teren, care au dus la nerespectarea unor termene din cadrul proiectului.
Cu părere de rău, trebuie să subliniez faptul că domnii consilieri din cadrul
grupului USL nu au înţeles nici până în prezent importanţa Proiectului “Reţele de
canalizare şi staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu Codrului; Extindere de reţea cu
apă potabilă în satul Capu Codrului; Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru serviciul public
de gospodărire comunală Păltinoasa; Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna
Păltinoasa; Amenajare sală muzeu tradiţii populare; Amenajare centru de consiliere a
persoanelor victimelor ale violenţei în familie” pentru comuna noastră, dând dovadă în

continuare, de iresponsabilitate şi rea-credinţă, faţă de colectivitatea locală care i-a
ales. Sper ca pe viitor situaţia conflictuală existentă în cadrul consiliului local din
cauza acestui grup de consilieri să fie înlăturată şi împreună să ne respectăm
jurământul care l-am depus pentru binele comunei Păltinoasa.
Hotărârile aprobate au fost bine fundamentate, prin expunerile de motive
anexate, întocmite în toate cazurile de primar, ca iniţiator al proiectelor de hotărâre,
prin rapoartele de specialitate prezentate de compartimentele de specialitate ale
aparatului de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa şi nu în ultimul rând
prin contribuţia comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul
consiliului local. Acestea au fost aduse la cunoştinţa celor interesaţi în termenul
prevăzut de lege, au fost afişate la loc public şi au fost înaintate în termenul legal
Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, pentru validare, prin grija secretarului
comunei Păltinoasa.
În urma verificării legalităţii hotărârilor adoptate de Consiliul local al
comunei Păltinoasa, Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava nu a propus pentru
revocare nicio hotărâre adoptată în cursul anului 2012.
În calitate de primar al comunei Păltinoasa, în exercitarea atribuţiilor
stabilite prin Legea administraţiei publice locale, am emis în cursul anului 2012 un
număr de 544 de dispoziţii, toate cu scopul de a asigura aplicarea corectă a legilor
ţării, hotărârilor consiliului judeţean şi local şi pentru funcţionarea corespunzătoare
a serviciilor publice din subordine.
Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt
obligate să stabilească regulile procedurale minimale pentru asigurarea
transparenţei decizionale în cadrul acestora.

Prin activitatea desfăşurată, Consiliul Local Păltinoasa a
respectat
principiul potrivit căruia « accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice
informaţii de interes public constituie unul din principiile fundamentale ale
relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice ». Hotărârile adoptate de către
Consiliul Local şi dispoziţiile de convocare la şedinţele de lucru au fost aduse la
cunoştinţă publică prin afişare la locurile de afişaj special amenajate.
1.1 Activitatea de resurse umane şi relaţii publice
Primăria comunei Păltinoasa, prin compartimentele de specialitate s-a
preocupat pentru asigurarea în permanenţă a condiţiilor necesare organizării şi
desfăşurării activităţii de primire, înregistrare şi rezolvare a cererilor, propunerilor,
sesizărilor, reclamaţiilor şi scrisorilor locuitorilor, de soluţionare în limitele
competenţelor a problemelor ridicate de cei care au solicitat audienţe, ca un atribut
oficial al acestei autorităţi. Activitatea desfăşurată pe baza Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, s-a desfăşurat în bune
condiţii.
Accesul publicului la informaţii este asigurat atât din oficiu prin afişare la sediul
instituţiei, prin intermediul panourilor amplasate în locuri vizibile, prin intermediul
paginii web, cât şi la cerere. Menţionez şi faptul că au fost situaţii în care prin
intermediul secretarului comunei şi consilierului juridic a fost acordată consiliere
juridică celor care au solicitat acest lucru.
Întreaga activitate de examinare şi rezolvare a petiţiilor este conformă cu
O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
aprobată prin Legea nr. 233/2002. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, în
limita competenţelor conferite de lege şi cu respectarea principiilor activităţii
administraţiei publice, s-au primit, înregistrat şi soluţionat un număr de 6 de
scrisori şi sesizări. Cele mai multe sesizări, fac referire la problemele de urbanism
şi amenajarea teritoriului.
În Registrul de intrări – ieşiri în anul 2012, au fost efectuate un număr de 7.037
înregistrări. În majoritatea acestora contribuabilul a primit răspuns în termen legal.
Activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor s-a desfăşurat atât în zilele de
audienţă, în timpul programului de lucru, cât şi ori de câte ori cetăţenii au avut
nevoie. Având în vedere multitudinea problemelor personale ale cetăţenilor din
comună, autoritatea publică locală a încercat adoptarea unor soluţii care în mare
parte să ducă la rezolvarea acestora.

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Păltinoasa la finele
anului 2012 este structurat astfel:
1. 38 posturi conform OUG 63/2010:
- 2 posturi aferente funcţiilor de demnitate publică alese;
- 23 posturi aferente funcţiilor contractuale
- 13 posturi aferente funcţiilor publice, din care:
- 1 funcţie publică de conducere (secretar comună)
- 12 funcţii publice de execuţie
2. 1 post exceptat de la OUG 63/2010:
- 1 post asistent medical comunitar
1.2 Activitatea de stare civilă reprezintă o activitate importantă între
atribuţiile consiliului local, având în vedere aplicarea Legii nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă, republicată şi ale Noului Cod civil. Nu au fost probleme
deosebite în acest domeniu în anul 2012. Activitatea de stare civilă este desfăşurată
de dna Corfală Georgeta – secretarul comunei, iar în lipsa motivată a acesteia de
dna Cojocar Adelina – consilier superior sau de dna Moroşan Viorica – consilier
superior. În anul 2012, în comuna Păltinoasa s-au înregistrat un număr 16 acte de
naştere transcrise, 32 acte de căsătorie şi 58 acte de deces. S-au efectuat
aproximativ 300 menţiuni pe marginea actelor de stare civilă, referitoare la
modificări ale statutului civil al persoanelor, cum ar fi: căsătorii, divorţuri, adopţii,
decese şi altele.
1.3 Activitatea de asistenţă socială şi autoritate tutelară
În exercitarea atribuţiilor legale în domeniul autorităţii tutelare şi asistenţei
sociale, compartimentul de asistenţă şi autoritate tutelară şi-a desfăşurat activitatea
în domeniul protecţiei copilului, integrarea copilului în familie, având o
permanentă legătură cu directorii unităţilor de învăţământ din comună pe linia
prevenirii abandonului şcolar, identificarea situaţiilor în care există minori lipsiţi
de îngrijirea părinţilor, consilierea familiilor aflate în situaţie de risc. În cadrul
acestui compartiment îşi desfăşoară activitatea doamnele Cojocar Adelina şi Drob
Saveta-Carmen, consilieri superiori.
La sfârşitul anului 2012 erau un număr de 23 copii instituţionalizaţi în centre
de plasament şi la asistenţi maternali profesionişti, copii provenind de la familii din
cadrul comunei noastre.
De asemenea, sunt în plată un număr de 59 persoane bolnave încadrate în
gradul de handicap Deficienţă funcţională gravă cu asistent personal sau
împuterniciţi ai acestora, care primesc indemnizaţii lunare, în conformitate cu
prevederile art. 42 şi 43 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
În anul 2012, ca urmare a aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în luna decembrie 2012 erau în
plată un număr de 169 dosare. Ajutorul social pentru aceste persoane a fost plătit
de către Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială Suceava. Persoanele beneficiare
de ajutor social au efectuat lucrări de interes local, economisindu-se astfel fonduri
băneşti şi în acelaşi timp au fost rezolvate o serie de nevoi ale primăriei. Prin
dispoziţie a primarului au fost numite persoanele care urmăresc prestarea lucrărilor
de interes local. Au mai fost stabilite sarcinile persoanelor responsabile, pe sate
componente, inclusiv a responsabilului pe comuna Păltinoasa, care să urmărească
efectuarea lucrărilor de interes local de persoanele beneficiare de ajutor social,
precum şi nominalizarea comisiilor de recepţie şi atribuţiile acestora.
Beneficiarii de ajutor social au primit pentru perioada sezonului rece
noiembrie 2011 – martie 2012, bani pentru încălzirea locuinţei în sumă totală de
44.428 lei.
Pentru perioada sezonului rece noiembrie 2011 – martie 2012, au beneficiat
de sume băneşti pentru încălzirea locuinţei, şi familiile/persoanele singure, altele
decât cele beneficiare de ajutor social stabilite în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor legale în vigoare.
Astfel, au beneficiat de aceste ajutoare băneşti în sumă de 122.249 lei, un număr de
636 familii/persoane singure din comuna noastră.
În cursul anului 2012 au fost aprobate şi acordate ajutoare de urgenţă în
cazuri deosebite, conform legii şi ajutoare de înmormântare, acordate familiilor din
care a făcut parte persoana decedată şi a fost beneficiară de ajutor social. Au
beneficiat de ajutoare băneşti şi persoane sau familii care nu erau beneficiare de
ajutor social (în cazuri de: boală, incendii, inundaţii, înmormântare, etc).
Nu trebuie uitat faptul că reprezentanţii autorităţii tutelare au intervenit ori
de câte ori s-a solicitat sprijinul de către alte instituţii ale statului.
1.4 Activitatea juridică
În anul 2012 Compartimentul juridic din cadrul Primăriei comunei
Păltinoasa a reprezentat interesele comunei Păltinoasa în instanţă, fie în calitate
de reclamantă, fie în cea de pârâtă. În cadrul compartimentului juridic este un
singur post de consilier juridic, fiind ocupat de doamna jurist Aldea Liliana-Laura.
Obiectul litigiilor avute în instanţă au privit: acţiuni referitoare la intabularea
dreptului de proprietate, reconstituirea dreptului de proprietate privată, plângeri

contravenţionale, acţiuni de pronunţare a divorţurilor şi de încredinţare a minorilor,
acţiuni de numire curatori, litigii de muncă, etc.
1.5 Activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului
Un domeniu foarte important al activităţii noastre l-a constituit organizarea
şi dezvoltarea urbanistică a comunei. Compartimentul de urbanism îşi desfăşoară
activitatea în baza actelor normative în domeniu. În cursul anului 2012 au fost
emise de Compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului un număr de 52
certificate de urbanism, un număr de 43 autorizaţii de construire şi 12 avize.
Primarul comunei, secretarul şi consilierul din cadrul compartimentului
urbanism au respectat la eliberarea acestor documente prevederile legale în
domeniu, au acordat o atenţie deosebită verificării în teren a modului cum sunt
respectate condiţiile stabilite prin certificatele de urbanism şi autorizaţiile de
construire, atât la obiectivele autorizate de primărie cât şi la cele autorizate de
Consiliul Judeţean Suceava. Au fost întocmite în termen legal lucrările solicitate de
Direcţia de Statistică, Inspectoratul de Stat în Construcţii al judeţului Suceava şi de
alte instituţii abilitate în domeniu.
În anul 2012, programele de dezvoltare economico-socială avute în vedere
de Primăria comunei Păltinoasa s-au bazat pe priorităţile şi necesităţile publice,
avându-se în vedere: refacerea infrastructurii şi modernizarea drumurilor,
reabilitare şi modernizare unităţi de învăţământ, extinderea şi reabilitarea reţelei de
apă, continuarea lucrărilor pentru reţeaua de canalizare.
1.6 Activitatea Registrului agricol
Activitatea Registrului agricol în anul 2012 s-a desfăşurat conform
prevederilor legale privind modul de completare al registrului agricol. În urma
solicitării persoanelor fizice şi juridice, au fost eliberate documente doveditoare
privind:
- atestarea calităţii de proprietar de imobil, construcţie şi/sau teren, proprietatea
asupra animalelor în vederea vânzării acestora, calitatea de producător agricol;
- starea materială (protecţie socială);
- certificate de atestare a edificării construcţiei (anexa 17 privind înscrierea
construcţiei în cartea funciară), în condiţiile art. 55 alin. 1 din Legea cadastrului şi
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată;
- atestarea calităţii de proprietar, necesară la eliberarea diferitelor acte: carte de
identitate, documentaţii cadastrale, certificate de moştenitor, etc.
- atestarea venitului agricol anual, necesară la: şcoli, pentru întocmirea dosarului de
şomaj, judecătorii, executori judecătoreşti, administraţii ale finanţelor publice, etc.
- adeverinţe de atestare a proprietăţii terenului şi identificarea acestora pe blocuri
fizice, necesare pentru accesarea subvenţiilor de plată unică pe suprafaţă, pentru

întocmirea dosarelor pe Măsura 141 şi pentru dosarele privind acordarea de
subvenţii în agricultură ecologică (Pachetul 5);
- starea materială a cetăţenilor la solicitarea diferitelor instituţii (judecătorii,
executori judecătoreşti, spitale, ANAF, Poliţie, etc);
- situaţii statistice.
În cursul anului 2012 au fost eliberate un număr de 17 certificate de
producător.
S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate cetăţenilor comunei, prin
identificarea blocurilor fizice şi îndrumarea acestora în vederea completării
formularelor pentru obţinerea de subvenţii de la APIA Gura Humorului, această
activitate fiind permanentă.
Cetăţenii comunei au fost informaţi permanent cu privire la măsurile
fitosanitare şi măsurile agrotehnice pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor în
sectorul agricol.
În acelaşi context fac cunoscut şi faptul că evidenţa privind Registrul
agricol este realizată atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic fiind
implementată, începând cu anul 2010. Sunt completate la zi, un număr de 18
registre la persoanele fizice cu domiciliul în comuna Păltinoasa, 4 registre pentru
persoane fizice cu domiciliul în alte localităţi şi un registru pentru persoane
juridice. Un registru agricol conţine 100 de poziţii, la fiecare poziţie completânduse câte 8 pagini.
2. Activitatea economico-financiară
2.1 Din punct de vedere financiar, în cursul anului 2012 s-au contabilizat
următoarele venituri şi cheltuieli:
Venituri totale, inclusiv taxe speciale pe anul 2012: 7.462.737 lei,
din care:
Impozit pe venit din proprietăţi imobiliare(03.02)
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit(04.02)
Din care:
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Sume aloc. de Cons. Jud. pentru echilibrare
Impozite şi taxe pe proprietate(07.02)
Din care:
Impozit pe clădiri:(07.02.01)
Impozit pe clădiri personae fizice
Impozit pe clădiri personae juridice
Impozit pe terenuri:(07.02.02)
Impozit pe terenuri persoane fizice
Impozit pe terenuri persoane juridice
Impozit pe terenurile extravilane
Alte impozite şi taxe de proprietate(07.02.50)

=
=

3.131 lei
646.495 lei

=
=
=

166.055 lei
480.440 lei
157.409 lei

=
=
=
=
=
=
=
=

68.315 lei
57.365 lei
10.950 lei
51.198 lei
33.974 lei
802 lei
16.422 lei
37.896 lei

Sume defalcate din TVA(11.02)
Din care:
Sume def. din TVA cheltuieli descentralizate
Sume def. din TVA pentru echilibrare
Taxe pe utilizarea bunurilor,mijloace de transport (16.02)
Din care:
Taxa asupra mijloacelor de transport(16.02.02)
Taxa asupra mijloacelor de transport personae fizice
Taxa asupra mijloacelor de transport personae juridice
Taxe şi tarife eliberare licenţe şi autorizaţii de funcţ.(16.02.03)
Alte taxe pe utilizarea bunurilor(16.02.50)
Venituri din proprietate(30.02)
Venituri din concesiuni şi închirieri(30.02.05)
Venituri din taxe administrative, eliberări de premise(34.02)
Taxe extrajudiciare de timbru(34.02.02)
Amenzi penalităţi şi confiscări(35.02)
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni(35.02.01)
Diverse venituri(36.02)
Alte venituri(36.02.50)
Venituri din valorificarea unor bunuri(39.02)
Venituri din vânzarea unor bunuri din dom. privat(39.02.07
Subvenţii de la bugetul de stat(42.02)
Din care:
Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne(42.02.34)
Subvenţii de la bug. de stat pt. finanţarea sănătăţii(42.02.41)
Subvenţii de la alte administraţii(43.02)
Din care:
Subvenţii de la bug.asig.pt.şomaj pt. bugetul local(43.02.04)
Sume de la UE in contul platilor efectuate proiect FEADR (45.02)
Cheltuieli totale pe anul 2012:
din care:
Autorităţi publice şi acţiuni externe(51.02)
Din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Rambursări de credite
Alte servicii publice generale(54.02)
Din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Dobânzi(55.02)
Din care:
Dobânzi aferente datoriei publice interne
Ordine publică şi siguranţă naţională(61.02)
Din care:
Bunuri şi servicii

= 3.559.288 lei
= 2.169.598 lei
= 1.389.690 lei
=
111.953 lei
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

84.289 lei
69.168 lei
15.121 lei
26.387 lei
1.277 lei
13.761 lei
13.761 lei
4.384 lei
4.384 lei
30.340 lei
30.340 lei
165.695 lei
165.695 lei
49.422 lei
49.422 lei
128.789 lei

=
=
=

113.644 lei
15.145 lei
10.268 lei

=
10.268 lei
= 2.581.802 lei
= 7.465.033 lei,
=

879.442 lei

=
=
=
=

590.254 lei
275.153 lei
14.035 lei
23.100 lei

=
=
=

21.525 lei
1.575 lei
7.420 lei

=
=

7.420 lei
10.338 lei

=

10.338 lei

Învăţământ(65.02)
Din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Sănătate(66.02)
Din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Plăţi efectuate în anii precedenţi recuperate în anul curent
Cultură, recreere şi religie(67.02)
Din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Transferuri Căminul Cultural
Alte cheltuieli(susţinerea cultelor)
Cheltuieli de capital
Asigurări şi asistenţă socială(68.02)
Din care:
Cheltuieli de personal asistenţi personali hand.
Asistenţă socială(Ind.pers.hand+Ajutor social+ ajut.încălzire)
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică(70.02)
Din care:
Bunuri şi servicii
Proiecte nerambursabile postaderare FEADR
Cheltuieli de capital
Protecţia mediului(74.02)
Din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Proiecte nerambursabile postaderare FEADR
Cheltuieli de capital
Transporturi(8402)
Din care:
Bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital
Rambursări de credite
Cheltuieli din venituri proprii şi subvenţii:
Cămine culturale(67.10)
Din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Total disponibil la 31.12.2011 (excedent bugetar) :

= 1.788.116 lei
= 1.588.816 lei
= 199.300 lei
=
53.964 lei
=
=
=
=

15.145 lei
41.192 lei
-2.373 lei
384.245 lei

=
=
=
=
=
=

5.547 lei
36.230 lei
8.500 lei
41.000 lei
292.968 lei
630.606 lei

=
=
=

101.969 lei
528.637 lei
392.612 lei

=
=
=
=

299.770 lei
43.131 lei
49.711 lei
3.035.721 lei

=
=
=
=
=

15.113 lei
312.894 lei
2.675.131 lei
32.583 lei
259.469 lei

=
=
=

46.699 lei
189.970 lei
22.800 lei

=

10.300 lei

=
=
=

5.566 lei
4.734 lei
20.865 lei

2.2 Proiecte cu finanţare nerambursabilă
O atenţie sporită s-a acordat în anul 2012 derulării Proiectului pe măsura
322 prin Programul FEADR, “Reţele de canalizare şi staţie de epurare în satele

Păltinoasa şi Capu Codrului; Extindere de reţea cu apă potabilă în satul Capu
Codrului; Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru serviciul public de
gospodărire comunală Păltinoasa; Modernizare drumuri comunale neclasate
în comuna Păltinoasa; Amenajare sală muzeu tradiţii populare; Amenajare
centru de consiliere a persoanelor victimelor ale violenţei în familie”.
Contractul de finanţare al proiectului nr. C322040813500063 a fost încheiat în
data de 26.06.2009, fiind modificat în cursul anului 2010 prin 5 acte adiţionale, în
anul 2011 prin 4 acte adiţionale, iar în anul 2012 prin alte 3 acte adiţionale.
Valoarea totală a proiectului este de 2.000 mii euro.
În cursul anului 2012 a avut loc la data de 10.09.2012 a avut loc
procedura de achiziţie publică ,,Lucrări de alimentare cu energie electrică Staţie
de epurare, amplasată în satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa”.
În cursul anului 2012 au continuat lucrările pentru reţelele de canalizare şi
staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu Codrului; Extindere de reţea cu
apă potabilă în satul Capu Codrului şi Modernizare drumuri comunale neclasate.
Prin actul adiţional nr. 10 din 18.04.2012, s-a aprobat prelungirea duratei de
implementare a proiectului până la data de 26.04.2012.
Prin actul adiţional nr. 11 din 08.05.2012 s-a aprobat prelungirea duratei de
implementare a proiectului până la data de 26.09.2012.
Prin actul adiţional 12 din 22.10.2012 s-a aprobat prelungirea duratei de
implementare a proiectului până la data de 26.03.2013.
În cursul anului 2012 Consiliul local al comunei Păltinoasa a adoptat
următoarele Hotărâri privitoare la acest Proiect de investiţii:
- Hotărârea nr. 8 din 16.02.2012 prin care s-a aprobat prelungirea scrisorii de
garantare de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. referitor la
proiectul “Reţele de canalizare şi staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu Codrului;
Extindere de reţea cu apă potabilă în satul Capu Codrului; Achiziţii de utilaje şi
echipamente pentru Serviciul public de gospodărire comunală Păltinoasa; Modernizare
drumuri comunale neclasate în comuna Păltinoasa; Amenajare sală muzeu tradiţii
populare; Amenajare centru de consiliere a persoanelor victimelor ale violenţei în familie",

până la data de 26.12.2012;
- Hotărârea nr. 9 din 16.02.2012 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 1.085.000 lei;
- Hotărârea nr. 51 din 07.12.2012 privind modificarea anexei la Strategia de
dezvoltare locală în perioada 2008-2013, aprobată prin HCL nr. 9 din 18.03.2008.
2.3 Activitatea de încasare a taxelor şi impozitelor locale
Această activitate s-a desfăşurat prin compartimentul de specialitate cu
atribuţii de stabilire, constatare, control şi încasare a impozitelor şi taxelor locale,
precum şi de executare a creanţelor bugetare care şi-a desfăşurat activitatea

specifică în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi hotărârile Consiliului Local al
comunei Păltinoasa, cu aplicabilitate în acest domeniu de activitate.
Obiective şi sarcini:
- încasarea impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii persoane fizice şi
juridice, în paralel cu modernizarea programului informatic de încasări;
- executarea de controale şi verificări pentru constatarea corectitudinii îndeplinirii
de către contribuabili a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local;
- analiza şi rezolvarea diverselor solicitări, sesizări sau reclamaţii ale
contribuabililor;
- aplicarea formelor şi procedeelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru
identificarea şi recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului local şi
neachitate în termen de unii dintre contribuabili;
- instrumentarea cererilor de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor
locale, adresate Consiliului Local.
Prin Hotărârea nr. 26 din 27.05.2011, adoptată de Consiliul local al comunei
Păltinoasa, s-au stabilit şi aprobat impozitele şi taxele locale aferente anului 2012.
2.4 Activitatea serviciilor publice
La nivelul comunei Păltinoasa, pe lângă primărie funcţionează 3 servicii:
Serviciul de pază, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de
alimentare cu apă potabilă. Încasarea taxelor speciale instituite pentru buna
funcţionare a acestor servicii, se face de la cetăţenii comunei prin casieria primăriei.
Serviciul public de alimentare cu apă a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 17
din 03.04.2008. Urmare a Avizului nr. 4905798/SB/2009 al Autorităţii Naţionale
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin Hotărârea
nr. 29 din 30.07.2009 s-au stabilit preţurile la apa potabilă produsă şi transportată
prin Serviciul de alimentare cu apă pentru comuna Păltinoasa şi preţul pentru
comuna Pîrteştii de Jos.
În anul 2011, prin Hotărârea nr. 24 din 27.05.2011 adoptată de Consiliul
local al comunei Păltinoasa, s-au modificat preţurile la apa potabilă produsă şi
transportată prin Serviciul de alimentare cu apă al comunei Păltinoasa. S-a stabilit
astfel preţul de 2,30 lei/mc apă livrată fără TVA pentru beneficiarii comunei
Păltinoasa şi 1,91 lei/mc apă livrată fără TVA pentru comuna Pîrteştii de Jos,
preţuri care au fost valabile şi pentru anul 2012.
Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă reprezintă o
componenţă a sistemului integrat de măsuri tehnice şi organizatorice în scopul
preîntâmpinării consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, bunurilor şi valorilor
patrimoniale prin mijloace şi măsuri specifice.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Păltinoasa, înfiinţat
prin Hotărâre a Consiliului Local în anul 2006, este o structură specializată, ce se

constituie în subordinea Consiliului Local şi este destinat să desfăşoare activităţi de
prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de
competenţă, să coordoneze resursele umane, materiale , financiare şi de altă natură
necesare restabilirii stării de normalitate, în scopul protejării populaţiei, bunurilor
şi mediului, împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea
operativă a acţiunilor acestora.
Coordonarea şi îndrumarea de specialitate a activităţilor desfăşurate în
domeniul situaţiilor de urgenţă efectuate de Serviciul Voluntar se execută de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " BUCOVINA" al judeţului Suceava.
Serviciul Voluntar execută controlul respectării legalităţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă de către instituţiile publice, operatori economici şi cetăţenii de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale.
Cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de urgenţă
profesioniste, serviciile voluntare şi private şi cu alte structuri abilitate să intervină
pentru salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din patrimoniul
cultural, acordarea de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei în caz de dezastre.
În cadrul activităţii Serviciului de pază s-a întocmit Planul de pază al
comunei Păltinoasa, privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, întocmit în
conformitate cu Legea nr. 333/2003, actualizată, împreună cu lucrătorii Secţiei nr.
10 de Poliţie Rurală Păltinoasa.
2.5 Activitatea de cultură, educaţie, culte, sport
- sărbătorirea prin diverse manifestări în ziua de Înălţare a Domnului a “Zilei
eroilor” şi sărbătorirea Hramului Bisericilor din comună;
- oferirea de cadouri copiilor şcolari şi preşcolari cu ocazia sărbătorilor de
Paşti, a zilei de 1 Iunie şi a sărbătorilor de iarnă;
- susţinerea financiară a echipei de fotbal “Victoria Păltinoasa”;
- organizarea de activităţi educative şi culturale în cadrul Căminului cultural
din satul Păltinoasa şi satul Capu Codrului.
3. STAREA ECONOMICĂ a comunei Păltinoasa la sfârşitul anului 2012.
Activitatea economica a comunei este preponderent agricolă, cu ramurile sale de
bază, cultură mare, legumicultură, creşterea animalelor. Alte activităţi se
desfăşoară în sfera serviciilor, comerţ, activitate socială, prelucrarea şi
industrializarea lemnului, industria alimentară, turismul.
Un procent mare al forţei de muncă a migrat în Italia şi alte state din lume.
O mică parte din populaţie a demarat unele activităţi economice pe baza liberei
iniţiative.
Potenţialul economic al comunei se întemeiază pe resursele zonei, respectiv:
- păduri – exploatarea şi industrializarea lemnului - actualmente în regres;

- pajişti naturale – zootehnie;
- agricultura;
- cadru natural şi servicii oferite turiştilor – turism.
Starea economică a comunei Păltinoasa, raportată la anii anteriori, se
încadrează într-o tendinţă de dezvoltare moderată.
Având în vedere condiţiile concrete ale comunei Păltinoasa, primarul
comunei şi Consiliul local, s-au preocupat şi în anul 2012, pentru creşterea
economică a acestei unităţi administrativ teritoriale.
În agricultură rezultatele obţinute au fost satisfăcătoare la anumite producţii
decât în alte domenii, însă nici în acest domeniu ele nu sunt pe măsura aşteptărilor.
Producătorii agricoli şi crescătorii de animale se confruntă în continuare cu
probleme, deoarece produsele agricole, cele lactate şi animalele pentru carne sunt
încă prost plătite, sub nivelul preţurilor din Uniunea Europeană.
Arăturile şi însămânţările de toamnă s-au realizat pe suprafeţe reduse şi întro structură necorespunzătoare datorită preţului mic la care se vinde grâul şi a
cheltuielilor mari cu înfiinţarea culturilor. Îngrăşămintele chimice s-au administrat
numai de către familiile care dispun de o bază materială şi de fondurile necesare
procurării lor.
Preţurile mici la lapte şi carne obţinute de producătorii agricoli şi cheltuielile
mari făcute pentru creşterea şi îngrijirea animalelor au condus la scăderea continuă
a efectivelor de bovine, ovine, porcine şi păsări, gospodăriile populaţiei practicând
o agricultură de subzistenţă.
4. STAREA SOCIALĂ. Ca urmare a condiţiilor generale specifice
comunei Păltinoasa, prezentate la începutul capitolului anterior, rata şomajului la
nivel de comună s-a menţinut, şi în anul 2012, la cote ridicate. În ceea ce priveşte
zona analizată, putem trage concluzia că majoritatea proprietarilor cu domiciliul
stabil în zonă este formată din familii cu venituri medii, mici şi foarte mici
(agricultori, muncitori forestieri, mici întreprinzători, liber profesionişti, etc).
Această concluzie se impune şi din numărul persoanelor beneficiare de
ajutor social din comună – aproximativ 160 familii de beneficiari.
Ne confruntăm cu situaţii deosebite în zonele locuite de cetăţeni de etnie
rromă din localitatea Capu Codrului. În această zonă, populaţia are un nivel foarte
scăzut al nivelului de trai, deoarece familiile de aici sunt foarte numeroase şi foarte
puţine persoane lucrează; cei mai mulţi sunt beneficiari de ajutor social.
5. STAREA MEDIULUI. Teritoriul administrativ al comunei, în
suprafaţă totală de 3.670 ha, este format din 2 localităţi cu caracter rural, respectiv
satele Păltinoasa şi Capu Codrului.

Comuna Păltinoasa, este situată pe versantul stâng al văii Moldovei, la
contactul dintre Obcinile Bucovinei (Obcina Tarniţa-Larga) în vest şi Masivul
Ciungi în est. Datorită acestei poziţionări, relieful este muntos.
Ecosistemele prezente în comună sunt :
- forestier – păduri şi alte terenuri cu destinaţie forestieră;
- acvatic – râuri şi pâraie, bălţi, terenuri mlăştinoase;
- agricol montan – fâneţe naturale, terenuri agricole de mici dimensiuni;
Pentru conservarea şi protecţia mediului în comună, în anul 2012, ca şi în
anii anteriori, s-au ecologizat cursurile de apă din comună şi s-a reuşit eliminarea
unor depozite necontrolate de gunoi menajer. Acest lucru a fost posibil prin
antrenarea persoanelor beneficiare de ajutor social, apte de muncă. S-au efectuat
lucrări de protejare a albiei pârâului Bucovăţ din satul Păltinoasa, care în special în
anii 2005-2010 a provocat multe inundaţii.
Pentru împiedicarea depozitării necontrolate a deşeurilor menajere pe
spaţiul public sau în alte locuri de pe raza comunei, ridicarea gunoiului menajer de
la cetăţenii comunei se face de la punctele stabilite pentru colectare de către firma
SC FLOR CONSTRUCT SA Suceava, aşa cum s-a stabilit în contractul încheiat în
acest sens între respectiva firmă şi Primăria comunei Păltinoasa.
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor comunei, Primăria comunei Păltinoasa,
prin Primar, a dispus colectarea deşeurilor menajere, după un program stabilit, de
către un muncitor angajat la salubrizare.
Problema majoră a localităţii este curăţenia albiei pâraielor din comună,
eliminarea definitivă a depozitelor de gunoi şi convingerea cetăţenilor de a
depozita deşeurile menajere în tomberoane pentru a fi colectate de firma de
salubrizare.
Consider că starea mediului în comună este satisfăcătoare, pe viitor,
activitatea ce se va desfăşura în sensul sporirii calităţii mediului fiind aceea de
conştientizare a populaţiei, pentru menţinerea unui mediu curat, pentru colectarea
selectivă a deşeurilor din comună şi pentru reciclarea deşeurilor refolosibile.

Situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al
comunei Păltinoasa pe anul 2012

Între atribuţiile ce revin Consiliului local al comunei Păltinoasa, ca
autoritate a administraţiei publice, potrivit art. 12 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un loc important îl ocupă
administrarea domeniului public şi privat al comunei, despre care consilierii
comunali sunt informaţi anual printr-un raport al Primarului comunei Păltinoasa,
pe care pentru anul 2012 îl prezint în continuare.
Domeniul public de interes comunal
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păltinoasa a
fost însuşit de Consiliul local al comunei Păltinoasa prin Hotărârea nr. 20/1999,
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 29 din 07.08.2000 şi atestat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.357 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Suceava, anexa nr. 66. Ulterior, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Păltinoasa, a mai fost modificat prin hotărârea nr. 17 din 17
iunie 2003 şi prin Hotărârea nr. 44 din 03.11.2004, ambele adoptate de Consiliul
local al comunei Păltinoasa.
Inventarul domeniului public a mai fost modificat şi în anul 2008 prin
Hotărârea nr. 54 din 15.12.2008 adoptată de Consiliul local al comunei Păltinoasa.
Această hotărâre a fost abrogată în anul 2009 prin Hotărârea nr. 45 din 25.11.2009,
întrucât hotărârea trebuia să aibă un alt format. Astfel, prin Hotărârea nr. 46 din
25.11.2009, Consiliul local Păltinoasa a aprobat completarea bunurilor care fac
parte din domeniul public al comunei Păltinoasa, înscrise în Anexa la hotărârea nr.
20 din 10.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
În cursul anului 2010 Inventarul domeniului public a mai fost modificat prin
Hotărârea nr. 15 din 29.04.2010 şi Hotărârea nr. 47 din 29.12.2010, ambele
adoptate de Consiliul local al comunei Păltinoasa.
În cursul anului 2011 Inventarul domeniului public a fost modificat prin
Hotărârea nr. 3 din 31.01.2011 şi completat prin Hotărârea nr. 9 din 28.02.2011,
ambele adoptate de Consiliul local al comunei Păltinoasa.
La Secţiunea I din inventar – bunuri imobile - sunt cuprinse drumurile
comunale; drumurile vicinale asfaltate, pietruite sau cu pământ; trotuare; terenuri
pentru depozitat deşeuri; terenuri de sport; clădirile instituţiilor publice din comună
cu terenurile aferente (primărie, cămine culturale); poduri şi podeţe.

Clădiri
Ne confruntăm cu probleme deosebite la construirea unui nou sediu de
primărie, fiind în prezent tot la faza de proiect, din lipsă de fonduri băneşti.
Primăria actuală reprezintă un pericol, atât pentru salariaţii care lucrează în clădire,
cât şi pentru cetăţenii care vin la sediul instituţiei cu diferite probleme, fiind într-un
stadiu foarte avansat de degradare. Din aceste motive, sediul primăriei a fost mutat
temporar într-o anexă din clădirea Sălii de sport Păltinoasa.
Alimentări cu apă
Începând cu anul 2011 s-au demarat lucrările de alimentarea cu apă a satului
Capu Codrului; extinderea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă în satul
Păltinoasa şi executarea lucrărilor de canalizare în întreaga comună prin Programul
FEADR, “Reţele de canalizare şi staţie de epurare în satele Păltinoasa şi Capu
Codrului; Extindere de reţea cu apă potabilă în satul Capu Codrului;
Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru serviciul public de gospodărire
comunală Păltinoasa; Modernizare drumuri comunale neclasate în comuna
Păltinoasa; Amenajare sală muzeu tradiţii populare; Amenajare centru de
consiliere a persoanelor victimelor ale violenţei în familie”.
Domeniul privat al comunei Păltinoasa
Toate bunurile care nu fac parte din domeniul public al comunei, al judeţului
sau al statului şi nu sunt în proprietatea cetăţenilor, constituie domeniul privat al
comunei Păltinoasa.
Bunurile aparţinând domeniului privat al comunei Păltinoasa au fost
inventariate prin Hotărârea Consiliului local al comunei Păltinoasa nr. 5 din
31.01.2011, completată şi actualizată prin Hotărârea nr. 39 din 31.10.2011.
În cursul anului 2012 au fost adoptate următoarele hotărâri în ceea ce
priveşte administrarea domeniului privat al comunei:
- Hotărârea nr. 12 din 28.02.2012 Consiliul local al comunei Păltinoasa
prin care s-a aprobat scoaterea la vânzare a suprafeţei de 7.500 mp teren;
- Hotărârea nr. 13 din 28.02.2012 Consiliul local al comunei Păltinoasa
privind scoaterea la vânzare a suprafeţei de 11.500 mp teren
- Hotărârea nr. 19 din 30.03.2012 Consiliul local al comunei Păltinoasa
privind scoaterea la vânzare a suprafeţei de 500 mp teren.
Vânzările s-au efectuat prin licitaţie publică, iar preţurile au fost stabilite pe
baza raporturilor de evaluare întocmite de experţi evaluatori, prin hotărâri ale
Consiliul local Păltinoasa.
Prin Hotărârea nr. 35 din 08.08.2012, Consiliul local al comunei Păltinoasa
a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită către SC Eon Moldova Distribuţie SA a
suprafeţei de 45 mp teren;

Prin Hotărârea nr. 47 din 29.10.2012 Consiliul local al comunei Păltinoasa a
aprobat transmiterea în folosinţă gratuită către SC Eon Moldova Distribuţie SA a
suprafeţei de 10 mp teren.
Referitor la mijloacele fixe, obiectele de inventar, alte valori ale
administraţiei publice comunale, precizăm că în conformitate cu Legea
contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi a Ordinului ministrului finanţelor nr.
1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, şi efectuarea
inventarierii patrimoniului, a fost emisă Dispoziţia Primarului comunei Păltinoasa,
nr. 545/15.12.2010, privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor
materiale şi băneşti aflate în patrimoniul Primăriei comunei Păltinoasa şi a
unităţilor subordonate (biblioteca comunală şi căminul cultural).
Inventarierea s-a efectuat în lunile decembrie 2012 – ianuarie 2013 şi a avut
ca scop stabilirea situaţiei reale a patrimoniului fiecărei unităţi cuprinzând toate
elementele patrimoniale, precum şi bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu, în
vederea întocmirii bilanţului contabil care trebuie să asigure o imagine fidelă, clară
şi completă a patrimoniului.
Constatările s-au înscris în listele de inventariere întocmite de comisie la
următoarele unităţi şi gestiuni: Biblioteca comunală, Căminul cultural, Sala de
sport şi Dispensarul uman.
Darea în folosinţă gratuită la Legea nr. 15/2003, actualizată, a terenurilor
din domeniul privat al comunei Păltinoasa s-au efectuat prin hotărâri ale
Consiliului local Păltinoasa.
Astfel, prin Hotărârea nr. 46 din 29.10.2012 Consiliul local a aprobat
atribuirea suprafeţei de 500 mp teren în satul Capu Codrului, familiei Orheian Ioan
şi Orheian Mihaela-Sînziana.
Având în vedere cele prezentate mai sus considerăm că administrarea
domeniului public şi privat al judeţului s-a făcut cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
În baza prevederilor legale amintite, am prezentat Informarea cu
privire la activitatea administraţiei, precum şi la starea economică şi socială a
comunei, pe anul 2012.

PRIMAR,
Carpiuc Dumitru Cristian

