JudeŃul Suceava
Consiliul local al comunei Păltinoasa

ANEXA
la Hotărârea nr. 26/2003

STATUTUL
Comunei PĂLTINOASA

Art.1 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.(2), litera „b” din
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 şi a OrdonanŃei Guvernului nr.
53/2002 privind Statutul-cadru al unităŃii administrativ-teritoriale, aprobată prin
Legea nr. 96/2003, Consiliul local al comunei Păltinoasa elaborează şi aprobă
Statutul propriu al comunei Păltinoasa.
Art.2 Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care
cuprinde populaŃia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiŃii. Comuna
Păltinoasa este alcătuită din două sate componente: Păltinoasa şi Capu Codrului.
Satul Păltinoasa este reşedinŃă de comună.
Art.3 Comuna Păltinoasa este persoană juridică de drept public. Ea
are patrimoniu şi capacitate juridică deplină.
Comuna Păltinoasa poate intra în raporturi juridice cu alte autorităŃi
sau instituŃii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de
natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiŃiile legii.
Art.4 Statutul comunei Păltinoasa cuprinde următoarele date şi
elemente specifice:
Teritoriul administrativ al comunei Păltinoasa este în suprafaŃă de
3.670 ha.
Delimitarea teritorială a comunei Păltinoasa.
Teritoriul comunei Păltinoasa este situat pe versantul stâng al văii
Moldovei, la contactul dintre Obcinile Bucovinei (Obcina TarniŃa-Larga) în vest
şi Masivul Ciungi în est.
- în nord, comuna Păltinoasa se învecinează cu teritoriul comunei Pîrteşti
de jos. Limita trece peste masivul Ciungi printr-o pădure de fag şi
conifere.
- în sud, este limitată de apele râului Moldova, ce o despart de satul Capu
Cîmpului ce aparŃine de comuna Valea moldovei.
- în partea de vest comuna Păltinoasa se învecinează cu teritoriul oraşului
Gura Humorului. Limita începe la Valea Moldovei şi se continuă peste
câteva înălŃimi al marginii exterioare a Obcinilor TarniŃa şi ArşiŃa
- în est este limitată de teritoriul comunelor Ciprian Porumbescu şi
Drăgoieşti (satele Berchişeşti şi Corlata).

Satele componente ale comunei Păltinoasa sunt Păltinoasa şi Capu
Codrului. DistanŃa dintre satele componente (din centrul satului Păltinoasa până
în centrul satului Capu Codrului) este de 4 km.
Scurt istoric al comunei Păltinoasa.
De formă tentaculară, comuna Păltinoasa a apărut şi s-a dezvoltat
de-a lungul drumurilor străvechi de legătură ce unea Moldova cu Transilvania şi
Maramureş. Istoricul comunei este destul de îndepărtat. Pentru satul Capu
Codrului atestarea documentară merge până la începutul secolului al XVI-lea
dar vechimea sa este mult mai mare. Sub denumirea de Bucureşti îl întâlnim
pentru prima dată la 21 decembrie 1515 şi îl vom întâlni în continuare în
documentele istorice până în octombrie 1783, când austriecii dispun alcătuirea
unei noi “hotărnicii” cu Berchişeşti, din cauza deselor certuri dintre Mănăstirile
MoldoviŃa şi VoroneŃ, care stăpâneau aceste sate şi schimbă numele din
Bucureşti în Capu Codrului.
Denumirea actuală a satului aminteşte de codrii seculari ce au
existat prin aceste locuri şi mai ales de ocupaŃia străveche a localnicilor, lucrul la
pădure. În timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în aceste locuri sunt aduşi
colonişti din Ńinutul Orheiului care lucrau catarge pentru vapoare ce se
transportau în VeneŃia.
Primind pământ pentru munca loc în pădure, aceştia au rămas în
aceste Ńinuturi bogate în păduri de brad şi de molid, iar primele familii au
adoptat numele de Catargeni. Aşa se explică faptul că partea de nord-est a
satului Capu Codrului este numită Catargeni, iar marea majoritate a numelor de
familii sunt şi în prezent Catargiu.
Satul Păltinoasa este mult mai nou decât satul Capu Codrului, iar
actul de formare îl găsim la începutul secolului al XVIII-lea. În timpul
războaielor turco-austriece, cât şi în urma deselor răscoale împotriva stăpânirii
habsburgice când un număr mare de români şi nemŃi de prin părŃile
Maramureşului şi Năsăudului s-au refugiat prin locurile acestea punând baza
unei noi aşezări ce au numit-o Păltinoasa, impresionaŃi fiind de pădurile de
paltini de pe versanŃii văii BucovăŃului.
Până în anul 1951 satul Păltinoasa a făcut parte din comuna Capu
Codrului, judeŃul Câmpulung, după care centrul de comună s-a mutat la
Păltinoasa.
Satul Păltinoasa este situat de o parte şi de alta a DN17 şi a pârâului
BucovăŃ, afluent al Moldovei, iar Capu Codrului este situat în sud-estul comunei
în lungul drumului DN2E cu vatra satului dezvoltată în special în partea de nord.
Rezultat al unei îndelungate evoluŃii, factorii interni şi externi şi-au pus
amprenta în înfăŃişarea actuală a reliefului comunei. Păltinoasa se înfăŃişează
sub formă de succesiune de trepte mai înalte la nord, cu altitudinea maximă de
688 m în Poiana Ciungi şi mai joasă în sud, unde spre Valea Moldovei în albia
majoră atinge 430 m.

PopulaŃia comunei Păltinoasa.
Faptul că istoria satului Capu Codrului este atât de îndepărtată ne
arată că pe aceste locuri au trăit şi muncit oameni harnici ce au făcut cu greu faŃă
greutăŃilor timpului. Mişcarea populaŃiei de la începutul istoriei Bucureştiului pe
Moldova nu o cunoaştem pentru că în acele vremuri nu se făcea recensământul
populaŃiei. Prima numărătoare a populaŃiei din satul Capu Codrului, s-a făcut în
anii 1774-1784 făcută de autorităŃile austriece după încorporarea Bucovinei.
În anul 1774 se numărau în Capu Codrului împreună cu Muncelul
CălŃean 56 familii, iar în anul 1784 numărul familiilor ajungea la 111, dublarea
aproape a numărului familiilor într-o perioadă de numai 10 ani.
PopulaŃia comunei Păltinoasa a progresat de la an la an, bineînŃeles
cu stagnări şi scăderi în anii războaielor şi a bântuirii bolilor molipsitoare: tifos,
ciumă.
În anul 2003, pe teritoriul comunei trăiesc un număr de 5.810
locuitori, grupaŃi în 1.732 gospodării, care repartizaŃi pe sate se prezintă astfel:
Satul
Păltinoasa
Capu Codrului

PopulaŃia
3.103
2.707

Număr gospodării
902
830

După etnie, în comuna Păltinoasa convieŃuiesc în bună înŃelegere
5.214 români, 100 polonezi, 451 Ńigani şi 45 nemŃi.
După religie, întâlnim 5.441 ortodocşi, 174 catolici, 2 grecocatolici, 118 penticostali, 57 adventişti de ziua a 7-a şi 18 creştini după
evanghelie.
OcupaŃia principală a locuitorilor comunei Păltinoasa.
Aşezată la răscruce de vechi drumuri comerciale ce legau Cetatea
de scaun a Sucevei de Ńinuturile Ardealului pe Valea Moldovei, comuna
Păltinoasa a cunoscut încă din secolul al XVIII-lea o dezvoltare prosperă.
Beneficiind de prezenŃa pădurii care le-au oferit nu numai adăposturi dar şi
hrană, oamenii acestor locuri au Ńinut să-şi valorifice bogăŃiile încă din timpuri
străvechi. Meşteşugul lucrului la pădure s-a transmis din generaŃie în generaŃie
până în prezent.
Activitatea economică a comunei rămâne creşterea animalelor iar
pe plan secundar situându-se agricultura şi lucrul la pădure.
Agricultura care se desfăşoară în comuna Păltinoasa este
reprezentată în procent de 85% de creşterea animalelor. Beneficiind de condiŃii
optime de desfăşurare a acestei activităŃi creşterea animalelor reprezintă pentru
majoritatea familiilor sursa de existenŃă. Cu toate greutăŃile privind valorificarea
producŃiilor animaliere această îndeletnicire strămoşească nu este încă
abandonată.

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

În anul 2003, situaŃia efectivelor de animale arată astfel:
Specia
U/M
Număr
bovine
ovine
caprine
Porcine
păsări
cabaline

capete
“
“
capete
“
“

1.116
931
93
1.141
13.484
372

ProducŃia vegetală este puŃin reprezentativă deoarece condiŃiile
pedoclimatice ale zonei sunt improprii pentru o parte din specii. Terenul agricol
pe care îl deŃin cetăŃenii este dispersat în parcele mici şi foarte mici. Principalele
specii cultivate sunt: cartofi, porumbul, ovăz, orz, grâu, secară, legume.
Se apreciază că majoritatea terenurilor se încadrează în clasa a IV-a
de favorabilitate pentru păşuni şi fâneŃe şi grupa a V-a la arabil.
Terenul agricol al comunei Păltinoasa este repartizat astfel:
- arabil
569 ha
- păşuni
738 ha
- fâneŃe
212 ha
- livezi
37 ha
Alte terenuri:
- fondul forestier - 1.470 ha
- teren ape
- 32 ha
- teren neproductiv- 11 ha
- zonă locuinŃe şi funcŃiuni complementare - 16,3 ha
- rezervă locuinŃe
- 427 ha
Total terenuri intravilan – 567 ha
Fiind una din comunele reprezentative a Bucovinei, beneficiind de
o zonă submontană splendidă, se apreciază faptul că în viitor, comuna va fi
popularizată spre o dezvoltare agroturistică montană.
Localitatea de reşedinŃă a comunei este satul Păltinoasa.
AutorităŃile administraŃiei publice locale, prin care se realizează
autonomia locală în comuna Păltinoasa, sunt:
- Consiliul local al comunei Păltinoasa, ca autoritate deliberativă
- Primarul comunei Păltinoasa, ca autoritate executivă.
Sediul acestora: Primăria comunei Păltinoasa, satul Păltinoasa
Căi de comunicaŃie.
Legătura cu oraşul Gura Humorului, situat la o distanŃă de 5-6 km,
se face prin drumurile naŃionale DN17 cu satul Păltinoasa şi DN2E cu satul
Capu Codrului.
Legătura cu municipiul Suceava, situat la 30 km se face prin drumul
naŃional DN17.

Legătura cu municipiul Fălticeni, situat la o distanŃă de 40 km se
face prin drumul naŃional DN2E.
În afara căilor rutiere amintite, legăturile cu localităŃile importante
amintite mai sus, se pot realiza şi pe căile ferate: Gura Humorului – Păltinoasa –
Cacica – Suceava sau Gura Humorului – Păltinoasa – Lucăceşti – Suceava.
Principalele instituŃii din comuna Păltinoasa.
ÎnvăŃământ
ReŃeaua de învăŃământ este repartizată astfel:
- Şcoala generală cu clasele I-VIII – şcoala coordonatoare – situată în satul
Păltinoasa
- Şcoala generală cu clasele I-IV Gara Ilişeşti – situată în satul Păltinoasa
- Şcoala generală cu clasele I-VIII – situată în satul Capu Codrului
- Şcoala generală cu clasele I-IV łîmpoceni – în satul Capu Codrului
În satul Păltinoasa funcŃionează 2 grădiniŃe, iar în satul Capu
Codrului funcŃionează 3 grădiniŃe.
La Şcoala generală I-VIII Păltinoasa, funcŃionează un atelier şcolar
şi o sală de sport modernă, un teren de handbal. Fiecare şcoală generală cu
clasele I-VIII beneficiază de câte o bibliotecă şcolară.
Cultură
Comuna Păltinoasa dispune de două cămine culturale în fiecare sat
component, cu câte o capacitate de aproximativ 200 locuri, fiecare.
În satul Capu Codrului se află în construcŃie un nou cămin cultural.
Sănătate
AsistenŃa medicală este asigurată prin:
- Dispensarul medical din satul Păltinoasa, unde funcŃionează şi un Punct
farmaceutic.
- Dispensar medical în satul Capu Codrului.
În acestea funcŃionează doi medici, specializaŃi în medicină
generală şi trei asistenŃi medicali cu pregătire medie.
AsistenŃă socială
AsistenŃa socială în comuna Păltinoasa este asigurată prin
Compartimentul de specialitate de asistenŃă socială şi autoritate tutelară din
cadrul aparatului propriu al Consiliului local al comunei Păltinoasa, împreună cu
Comisia de autoritate tutelară, a cărei preşedinte este secretarul comunei.
Religie
În acest domeniu, în comuna Păltinoasa sunt următoarele instituŃii:
- Biserica ortodoxă Parohia I – în satul Păltinoasa, zona Olăreşti
- Biserica ortodoxă Parohia II – în satul Păltinoasa, zona centru
- Biserica ortodoxă – în satul Capu Codrului
- Biserica catolică – în satul Păltinoasa
- Casa de rugăciuni – în satul Păltinoasa
- Casa de rugăciuni – adventişti – în satul Capu Codrului

Principalele funcŃiuni economice
În comuna Păltinoasa funcŃionează un număr de 14 societăŃi
comerciale, cu sediul în localitate, 23 asociaŃii familiale şi 25 persoane fizice.
Capacitatea de producŃie mai mare o deŃine SC “Prietenia” SRL din satul Capu
Codrului, al cărei obiect principal este – producŃia şi desfacerea produselor
panificaŃie-brutărie. Celelalte societăŃi comerciale şi asociaŃii familiale au ca
obiect de activitate preponderent comerŃul.
Pe teritoriul comunei mai funcŃionează două pensiuni turistice cu
masă şi cazare, ambele situate în satul Păltinoasa.
Servicii publice
- Serviciul de pază, cu 4 posturi de paznici
- Serviciul de salubrizare, cu 2 posturi de muncitori
- Serviciul de pompieri civili, cu 15 pompieri civili voluntari
Patrimoniul public al comunei Păltinoasa a fost aprobat prin
anexa nr. 66 la Hotărârea Guvernului nr. 1357/2001, şi a fost modificat prin
Hotărârea nr. 17 din 17.06.2003 a Consiliului local al comunei Păltinoasa.
În componenŃa acestuia intră:
- drumurile comunale, vicinale, uliŃele, podurile, podeŃele, precum şi zonele
de protecŃie a acestora
- punctele de colectare şi depozitele de deşeuri
- spaŃii verzi, parcări şi terenuri de joacă pentru copii
- baze sportive, terenuri de sport
- grupuri sanitare publice
- cimitirele comunale
- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi
primăria, precum şi instituŃiile publice de interes local: cămine culturale,
biblioteci, grădiniŃe, şcolile generale, dispensarele medicale
- troiŃe
Partide politice
În comuna Păltinoasa îşi desfăşoară activitatea, filiale ale
următoarelor partide politice:
- Partidul Social Democrat
- Partidul NaŃional Liberal
- Partidul Democrat
- Partidul România Mare
- Partidul Umanist Român
- Partidul NaŃional Creştin Democrat
- Uniunea Polonezilor “Dom Polski”
Art.5 Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naŃional – SecŃiunea a IV-a – ReŃeaua de
localităŃi, rangul localităŃilor componente ale comunei Păltinoasa, este:
- satul Păltinoasa
- rangul IV - sat reşedinŃă de comună
- satul Capu Codrului
- rangul V - sat component al comunei

Art.6 AutorităŃile administraŃiei publice locale sunt:
- Consiliul local al comunei Păltinoasa, ca autoritate deliberativă
- Primarul comunei Păltinoasa, ca autoritate executivă
Sediul: Primăria comunei Păltinoasa, satul Păltinoasa
Numărul consilierilor locali: 15
Structura politică a membrilor Consiliului local Păltinoasa:
- PSD
- 10
- PD
-1
- PNL
-3
- PUR
-1
Data constituirii Consiliului local Păltinoasa: 03.03.1992 prin Legea
nr. 69/1991.
Art.7 Persoanele născute în comună primesc, la împlinirea vârstei
de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei Păltinoasa în cadrul unei
festivităŃi care se organizează de Primarul comunei Păltinoasa.
Art.8 Se va conferi unor persoane fizice române sau străine, cu
merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane
importante, reprezentative pentru comună titlul de „cetăŃean de onoare”.
Aceste persoane se vor bucura de stima celorlalŃi cetăŃeni, vor fi
avuŃi în vedere de către organele autorităŃii administraŃiei publice locale atunci
când vor interveni unele facilităŃi pentru cetăŃenii comunei, li se va cere părerea
în unele probleme privind modernizarea comunei.
Aceste drepturi pot fi pierdute, iar calitatea de “cetăŃean de onoare”
poate fi retrasă, în cazul în care persoana care a beneficiat de acestea a dat
dovadă de neseriozitate sau a săvârşit unele fapte ce contravin legilor Ńării.
Art.9 Locuitorii comunei Păltinoasa sunt consultaŃi, în condiŃiile
legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din comuna
Păltinoasa:
- reîmpărŃirea administrativ-teritorială a comunei
- executarea unor lucrări deosebite, care necesită acordul populaŃiei
Referendumul local se poate organiza în ambele sate componente
ale comunei ori numai în unul dintre acestea.
Art.10 CetăŃenii comunei Păltinoasa pot fi consultaŃi şi prin
adunări cetăŃeneşti organizate pe sate.
Convocarea şi organizarea adunărilor cetăŃeneşti se fac de către
primar, la iniŃiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcŃie.
Convocarea adunării cetăŃeneşti se face prin aducerea la cunoştinŃă
publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
Adunarea cetăŃenească este valabil constituită în prezenŃa
majorităŃii reprezentanŃilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor
prezenŃi.
Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează
primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinŃă, în

vederea stabilirii modalităŃilor concrete de realizare şi de finanŃare, dacă este
cazul.
SoluŃia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinŃă publică
prin grija secretarului.
Art.11 Patrimoniul comunei Păltinoasa este alcătuit din bunurile
mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale
acesteia, precum şi drepturile şi obligaŃiile cu caracter patrimonial.
Bunurile care aparŃin comunei Păltinoasa sunt supuse inventarierii
anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaŃiilor financiare anuale.
Inventarul bunurilor comunei Păltinoasa se constituie într-o anexă
la statut, care se actualizează anual.
Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată
pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.
Art.12 Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei şi cele din
proprietatea privată pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituŃiilor
publice, pot fi concesionate ori închiriate în condiŃiile legii sau pot fi atribuite în
folosinŃă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care
desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la
vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei, în condiŃiile legii.
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaŃie publică,
potrivit prevederilor legale.
Art.13 Comuna Păltinoasa poate coopera şi asocia cu persoane
juridice române ori străine, cu organizaŃii neguvernamentale şi cu alŃi parteneri
sociali, în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor acŃiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a unor relaŃii de
parteneriat cu unităŃi administrativ-teritoriale din alte Ńări.
Art.14 Comuna Păltinoasa este înfrăŃită cu oraşul Draveil din
FranŃa, cu care cooperează pentru realizarea unor activităŃi de interes comun.
Art.15 Însemnul specific al comunei Păltinoasa este Stema
comunei, pe care sunt inscripŃionate trei frunze de paltin.

