
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 22 martie 2018, cu ocazia desfbguririi lucr6rilor qedinlei

extraordinare soiemne a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava care se

desfrqoard in Sala tronului de la Mdnistirea Putna.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 70
din 20 martie 2018 .

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucririle qedinlei, D-na Dobog Anca -
secretarul comunei Putna- comunic[ cdla lucrdrile qedin{ei de astdzi particip6 toti cei 12

consilieri aleqi . La lucrdrile qedinlei participd qi Starelul Min[stirii Putna , o parte din
cetdlenii de onoare ai comunei Putna, cadre didactice, directorul $colii Putna , gi alli
invitali.

D-na ZubaS Ornella-Daniela care indeplineqte func{ia de pregedinte de gedinld dd
in continuare cuv6ntul D-lui Coroam6 Gheorghe - primarul comunei .

D-ul primar Coroamd Gheorghe declarS deschisd qedinla Consiliului local
convocat6 in vederea adoptdrii gi semndrii Declaraliei simbolice de unire, act de

solidaritate cu prim[riile din Republica Moldova care au semnat aceeaqi declaralie gi cu
toli romdnii.

Alexandra Dan cdntd imnul de stat Degteaptd-te rom6ne.
in continuare se prezintdproiectul ordinii de zi, dupd cum urmeaz[:
l.Prezentarea de mesaje qi aloculiuni prilejuite de Centenarul Marii Uniri a

Rom6niei .

2.Semnarea Declara{iei simbolice de unire.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de

voturi.
Preia cuv6ntul domnul primar Gheorghe Coroamd care arald cd toate qedinlele

Consiliului local sunt impoftante dar aceastd qedin!6 are o insemn6tate deosebitd qi se

desfrgoard intr-o localie simbol pentru toli rom6nii , Mdndstirea Putna, fiind deosebit de

onorat.
D -ul primar aratd, cd ne-am adunat in acest loc deosebit pentru a adopta gi semna

Declaralia de unire care este un act simbolic, fbrd efecte juridice, dar iqi exprimd
speranla cE intr-o zi se va ajunge la infbptuirea Marii Uniri. Suntem datori sd promovdm
qi sd suslinem unirea. In continuare domnul primar subliniazS importanla faptelor
predecesorilor noqtri care au contribuit la infbptuirea Marii uniri din 1918 " Aceastd
qedin!6 este un prim eveniment din calendarul Centenatului Marii Uniri .

in continuare, domnul primar mullumegte pdrintelui stare{ qi tuturor celor
implicali in organizare pentru primirea {Ecut6.



Se d[ cuvAntul domnului profesor Aanei Mircia care aratd cd este emolionat gi

onorat sd participe la semnarea Declaraliei de unire, act de suslinere a fralilor de peste

Prut in dorinla lor de unire. in continuare, domnul profesor face o scurtd prezentare a

evenimentelor istorice gi a personalit6lilor care au suslinut din tot sufletul infbptuire
marii uniri qi au dat dovadS de un mare patriotism.

in incheiere domnul Micia Aanei dd citire unei poezii pe care a compus-o special
pentru acest eveniment:

SCRISOARE, PESTE PRUT

Din Putna vd scriu, iubilii mei frali,
Cdt timp la Chiqindu nu-i preatdrziu;
Cu dor vd scriu, cu ochii-nlScrimali,
Cdci fdrS voi mi-e sufletul pustiu....

De la mormdntul lui $tefan vdzic
C[ ne-a pdsat de voi , nu v-am uitat...

De la nepot qi p6ni la bunic
Ne sunteli frali de grai cu-adevdrat.

De lAngd bustul eminescian,

Vd chem cu glasul sdngelui de dac

Spre rdddcini, fiindcd-n acest an

Reintregirea implineqte-un veac

De mii de ani suntem un singur neam,

Credinfa, limba, datina-s la fel...
M16di1e milioane pe un ram,

Noi am crezut,tinzdnd spre-acelaqi 1e1.

Din trupul !6rii noastre dragi rup6nd,

Ne-au dezbinat muscalii hrdpdreli. . .

E timpul sd ne-anime-acelaqi gdnd

AI REI-NIFICARII c-orice pre!.

Se dd cuv6ntul domnului profesor Cre{an Ciprian Florentin- director al $colii din
Putna care aratd cd : ,,Poporul care nu iqi cunoagte istoria este ca un copil care nu iqi

cunoaqte pdrinlii." Suntem la Mdndstirea Putna unde credin{a se impleteqte cu istoria,



un loc simbolic pentru toli romAnii. Chiar dac6 trdim in niqte vremuri in care ne incearci

invidia, dezbinarea qi lipsa de dragoste fa\dde aproape avem nevoie de unire.

Domnul director salutd qi felicitd pentru aceastd iniliativS Consiliul local Putna

care arald cd intreaga obqte putneand vrea sd indeplineascd dorinla strdbunilor de unire,

fiecare romdn trebuind sd caute indreptarea unei greqeli care nu poate fi veqnicd.

Se d5 cuvdntul Arhimandritului Melchisedec Velnic, Staretrul Mdndstirii Putna:

Stimate Domnule Primar,

stimali Consilieri locali lr reprezentali ai Comunei noastre,

in primul rdnd, vd felicitdm Ei ne bucurdm pentru gAndul pe care l-afi avut. A1i venit

astdzi aici pentru a realiza ceva pentru neamul nostru romanesc.

Avem cu tolii un model de f6ptuire bunS in istoria noastr[. Acum 100 de ani, fra]ii

aceluiaqi neam, care erau despdrlili de sute de ani, qi-au incordat voinla qi puterile Ei s-

au unit. Acum sirbatorim Centenarul acelei Uniri qi ludm exemplu de la romdnii de

atunci.

Ei au primit gAndul lui Dumnezeu cu poporul nostru qi s-au aEezat intru el: ,,unde

este unire acolo a poruncit Domnul binecuvdntarea qi viala pdnd in veac", spunem in

Psalmul 132.

Au simlit romanii din 191 8 cd atunci trebuie sE faci Unirea pe care o doreau de sute

de ani, c6 nu mai este timp de pierdut, pentru c[ trdiau ad6nc durerea de a fi despdrfili.

Un milion de romdni Ei-au jertfit viala in Primul R[zboi Mondial. Idealul tuturor era

Unirea. Simleau cd nu mai pot trdr ca neam cu rana dezbindrii qi au f6cut totul ca si se

vindece de aceastd ran6.

Dumneavoastri simlit una dintre cele mai mari rdni de astdzi ale poporului romdn Ei

inlelegeli una dintre cele mai mari dorinle ale poporului : re-Unirea Basarabiei cu lara.

Rinile addnci gi vechi nu se vindecd aEa uqor. Dar aceastdtandtrebuie vindecatd!

Toli romanii qtim c6, pfln[ la 1812 , Prutul nu i-a despdr]it pe fra{i.

Prutul nu ii desp[r]ea pe rom6ni de romAni, ci trecea prin mijlocul Moldovei 9i era

apa ,,cemai sprintenS qi cea mai sdndtoasd" a ei, dupS cum spune Dimitrie Cantemir.

Aceastd apd a devenit granild in 18!2, cdnd Imperiul Turc a dat Imperiului Rus

aproape jumdtate din Moldova, frr6 sd lind cont c[ se desparte frate de frate.



Nu s-a linut cont de voinla fralilor romani nici atunci cand Hitler gi stalin au

incheiat, prin miniqtrii lor de externe, Ribbentrop qi Molotov' pactul in urma caruia

Uniunea Sovieticd a ocupat din nou Basarabia, in 1940'

Domniile Voastre cunoaqteli toate acestea Ei vd doare rana) de aceea v-a!i hotdrat sd

faceli ceva Pentru a o vindeca!

precum in 191 g, astdziavem posibilitatea sd repardm dictate frcute impotriva voinlei

poporului, dictate care au desparlit frate de frate' Avem posibilitatea gi' mai mult' avem

datoria de a face aceasta, fa!6 de genera{iile viitoare.

Unirea este datoria noastrd fald de inaintaqi"

in 2 iurie 2004, c6nd s-au imprinit 500 de ani de ra trecerea la cele veEnice a

sfantului $tefan cel Mare, un basarabean din orhei a scris in cartea de impresii a

mdndstiri i: ,, Astdzi, $tefan ne-a unit pe tofi. Cine ii va urma exemplul?"

Dac6 il iubim pe sfantul $tefan qi il simlim ca pe un p[rinte al neamului nostru' s6 ii

urm6m exemplul! Aqa au frcut Parinlii noEtri din 1918.

Dup6 infaptuirea Marii uniri din 1918, Regele Ferdinand I qi Familia Regala au f6cut

o vizitd ra locurile de memorie are Romdniei intregite. in 16mai 1920, au ajuns la

ManSstirea Putna. IatS cum se ruga Regele c6tre sffintul $tefan:

,,in rrum.le tdu qi al marilor tale fapte am gSsit izvorul nesecat al rabdSrii in timpul de

umilin!6 qi al curajului in timp de restriqte. Insufla-ne duhul sfintei uniri in inimile

noastre, pentru ca se putem duce inainte greaua sarcina a statului nostru intregit."

Unirea este datoria noastrS fa!6 de inaintaqi, dar qi fa!6 de urmaEii noEtri'

Dacd vom fi nepis6tori Ei nevrednici ei, cum ii vom privi in ochi pe copii !i nepoli

cdnd ei ne vor intreba de ce nu le-am l6sat un neam unit, deqi am fi putut?

parinlii au datoria s6 se ingrijeasc6 de binele copiilor; noi trebuie s6 facem ceea ce

este de f6cut. Este vremea faptei noastre!

Domnule Primar, Domniile Voastre

Gestul pe care Dumneavoastr6, localnicii, il faceli astdzi, aici, in casa marelui Domn'

bucurS pe toli sfantstramoqii noqtri, incepand cu Alexandru cel Bun, cu $tefan gi

tuturor fiilor neamului sd se aEezein g6ndul qi lucrarea lui Dumnezeu"

ii bucura pe ceilalli mari luptdtori pentru Unire, pe Alexandru Ioan Cuza, prin care s-

a f6cut unirea de bazd, in 1g59; pe Mihai Eminescu, iniliatorul Primei Serbirl a



Romdnilor de Pretutindeni, care a avut loc aici,la Putna, in 1871. Pe Regele Ferdinand I
intregitorul, pe Regele Mihai I, cel care prin demnitate qi prin credin!6 statornici s-a

dovedit a ft ataqat pentru totdeauna valorilor noastre qi Unirii Romdnilor.

il bucurd pe Teoctist Patriarhul, cel care a rectitorit aceastd casd. $i nu pot sd ii trec

cu vederea pe doi bucovineni care s-au grdbit Ei au plecat, pdrintele protopop Ionel
MaloE gi scriitorul Ei jurnalistul Mircea Motrici.

De sus, toli aceqtia sunt acum al5turi de noi qi ii bucurdm. Gestul pe care il faceli

este binecuvdntat qi primit de ei. De la Altarul conqtiin{ei nafionale, din acest Ierusalim
al neamului romAnesc, s[ binecuv6ntate gdndul, cugetul Ei lucrarea dumneavoastrd!

intreaga obEte monahald putneand Vd este aldturi qi Vd sprijin6 pe Dumneavoastrd,

sprijind fara pe drumul unitelii de credinfE, de 1imb5 gi de neam. Iubire de Patrie, de

limbd gi de BisericS - aceasta a fost qi testamentul Hurmuzdcheqtilor.

in 1992, Mdndstirea Putna a primit in dar din Basarabia un tablou: ,, Vis neimplinit",
realizat de pictorul Marin Pascu. Care este visul neimplinit al basarabenilor, pus in acest

tablou? Mama, Rom6nia, imbrSfiqeazd,la piept copila, Basarabia. Generalii au aqteptat

implinirea acestui vis; generalia de astdzi poate s5 il implineascS Ei trebuie sd o fac6!

Fie ca titlul acestui tablou sd r6mdnd adevdrat doar la trecut, fie ca Unirea sd fie un
Vis implinit!

Preia cuvdntul domnul primar Gheorghe Coroamd care dd citire textului Declaraliei
de Unire , ulterior fiind supusd la vot qi aprobatd in unanimitate de voturi.

ln continuare doamna Anca Dobog -secretarul comunei Putna invitd pe domnul
primar Gheorghe Coroam6, pe consilierii locali, pe cetdlenii de onoare ai comunei, pe

Arhimandritului Melchisedec Velnic, Starelul Mdndstirii Putna, pe preolii din satul

Putna gi Gura Putnei, pe directorul gcolii sd semneze Declaralia simbolicd de Unire.

in incheiere Grupul de copii ,, Fii Putn ei" prezintd un program artistic cu cdntdri gi

poezii dedicate unirii.

Cu acestea se declard inchise lucrdrile qedinlei mullumindu-se pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Ornella'Daniela,, ZubaS
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