
CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28 februarie 2018 , cu ocazia desfbqurarii lucrarilor gedinlei
ordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, p. trru februarie 20l g .

$edinfa a fost convocatS de cdtre primarul comunei prin Disp oziliascris6 nr. 47din22 februarie 2018 
"

Fdcdndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, D-na Doboq Anca -secretarul comunei Putna- , comunicd, cdla lucrdrile gediniei di a'.stdziparticipd, toli cei12 consilieri locali in funclie.
in continuare doamna secretar inform eazd pe domnii qi doamnele consilier localdespre necesitatea respectarii prevederilor art" qa ain Legea nr. 21512001 conformcSrora-: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea hot6r6rilor consilierul localcare, fie personal, fi.eprin so!, solie, afini sau rude p6n:i la gradul al patrulea inclusiv, areun interes patrimonial in problema supusd dezbateiilo, .onriliulri lJ.al,". . _ . . " ffiri,rndsd comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privirela vreun proiect inscris pe ordine a de zia qedinlei.
Doamna Dobog Anca- secretarul comunei prezintd Consiliului local adresaInstituliei Prefectului-Jude{ul Suceava nr. 3068-to-7 ain D.o2.2olg transmisd urmareexercitSrii controlului de legalitate asupra hot6r6rilor consiliului local din data de

3 1 .01 .2018.
Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrquririi qedinlei de indatd a consiliuluilocal din data de 16 februarie 2018 fiind pm iu dispozilia consilierilor locali pentruconsultare inainte de inceperea lucrdrilor ged-inlei de aitdzi,' u rori up.obat in unanimitatede voturi in forma prezentatd", frrd, a se aduce modificdri sau completdri asupraconlinutului siu.
In continuare domnui primar solicit6 suplimentarea ordinii de zi cuproiectul de

hotirdre privind aprobarea decontirii transportului pentru cadrele didactice navetiste dela $coala gimnaziald, ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna ianu arie 20lg intruc6t
solicitarea consiliului de administralie al qcolii a fost inregistratd ulterior convocirii
gedin{ei de consiliu pentru luna februarie in vederea asigurdrii pl6tii sumelor cdtre
cadrele dicatice c6t mai curdnd posibil.

Se supune la vot propunerea de supliment are a ordinii de zi iar aceasta esteaprobatd in unanimitate de voturi.
in continuare D-na Zubaq ornella -Daniela, preqedinte de gedinfi, prezintd,proiectul ordinii de zi dupd cum urmeazd:



1. Proiect de hotdr6re privind aprobarea schimbdrii denumirii $colii gimnaziale

,, $tefan cel Mare ,, Putna in $coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob Putneanul" Putna ,

iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotSrdre referitor la modificarea HC.L" nr. 8812017 privind
aprobarea numdrului qi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii $colii
gimnazialeoo$tefan cel Mare" Putna, pentru anul gcolar 2017-2018 ,iniliat de primarul

comunei.

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de organizare qi

funclionare a SSlii de sport din comuna Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul
comunei"

4. Proiect de hot6rdre privind aprobarea stabilirii tarifelor de inchiriere pentru Sala
de sport din comuna Putna, jude{ul Suceava, iniliat de primarul.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea funcliondrii unitSlilor de invildmdnt
preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judelul Suceava, pentru anul gcolar

2018-2019, iniliat de primarul comunei;

6. Proiect de hotdrire privind aprobarea Regulamentului de organtzarc qi

funclionare a Comparimentului de asistenld socialS qi autoritate tutelard din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava, iniliat de

primarul comunei;

7. Proiect de hotdrire privind aprobarea cesiunii contractelor de concesiune din
03.06.1998 incheiate intre Primiria comunei Putna gi S.C" ISIDORA SERV-PROD
S.R.L. Bistrila gi Morariu Silviu, iniliat de primarul comunei.

8. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele

didactice navetiste de la $coala grmnaziald ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna
ianuarie 2018, iniliat de primarul comunei.

9. Diverse "

Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de
voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea schimbdrii denumirii $colii gimnazial ,, $tefan cel Mare ,, Putna in
$coala gimnazia16,, Mitropolit Iacob Putneanul" Putna.

Se d5 cuvdntul domnului consilier local Cuciurean Gheorghe care aratd" cd, este
impotriva schimbdrii denumirii gcolii consider6nd cd este mult mai potrivitd actuala
denumire.

Se supune Ia vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobatd cu 11 voturi pentru
domnul consilier Cuciurean Gheorghe votAnd impotrivd.



In continuare, doamna consilier Cenugd Nohai Nicoleta gi domnul consilier
Boghean Viorel aratd ci se retrag din sal5 intrucAt nu doresc sd participle la discutarea gi
adoptarea hotdrdrii de consiliu local privitoare la burselor gcolare intruc6t fac parte din
consiliul de administralie al $colii gimnaziale putna 

.

Se prezintd de cdtre domnul primar expunerea de motive si proiectul de hotarare
referitor la modificarea HC.L. nr" 88l2}l7 privind aprobarea numarului gi a
cuantumului burselor de care pot beneficia elevii $colii gimnaziale "$tefan cel Mare,,
Putna, pentru anul qcolar 2017-2018 . in urna rrprr..ii la vot a acestui proiect de
hotirdre este aprobat in unanimitate de voturi de c6tre cei 10 consilieri localir6maEi in
sal5.

Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotdr6re
privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcliorrur. L S6lii de sport din
comuna Putna, judelul Suceava.

Preia cuvdntul doamna consilier local Zubaq Ornella-Daniela care aratd cd
prevederile acestui regulament ar fi foarte bine de aplicat qi in cazul terenului de sport
din curtea qcolii Putna qi propune un amendu-.rri la proiectul de hoter6re iniliat Ae
cltre primarul comunei const0nd in aprobarea aplicdrii regulamentului qi la utiii zarea
tereului de sport. Se supune la vot proiectul de hotdr6r" ., u*..rdamentul adus de c6tre
doamna consilier Zubaq Ornella-Daniela acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de
cdtre consilierii locali.

in continuare, d-ul prim ar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea stabilirii tarifelor de inchiriere pentru Sala de sport din comuna putna,
judelul Suceava , acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de cei l2 consilieri locali.

In continuare, d-ul primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea func{iondrii unitdlilor de inv5lamdnt preuniversitar de stat din cadrul
comunei Putna, judelul Suceava, pentru anul qcolar 20ls-zOl9, acesta fiind aprobat in
unanimitate de voturi de cei 12 consilieri locali.

in continuare, d-ul prim ar, prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organiiare qi funclionar. u'Co-parimentului de
asistenld sociald 9i autoritate tutelard din cadrul aparatulri d. specialitate al primarului
comunei Putna, judelul Suceava. Se supune la vot acest proiect de hotardre qi este
aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare d-ul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotirdre
privind aprobarea cesiunii contractelor de ioncesiune din 03.06.igqs incheiate intre
Primiria comunei Putna gi S.C. ISIDORA SERV-PROD S.R.L. Bistrila qi Morariu
Silviu, Se suPyne la vot acest proiect de hotirdre qi aprobat cu 12 voturipentru.

In continuare, doamna consilier Cenugd Nohai Nicoleta qi domnul consilier
Boghean Viorel ar.!d cd se retrag din sa15 intrucAt nu doresc sd participle la discutu..u qi
adoptarea hotdrdrii de consiliu local privitoare la decontu..u nuo.tei cadrelor didactice
intrucdt fac parte din consiliul de administralie al $colii gimnaziale putna.

Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de Lotive si proiectul de hotarareprivind aprobarea decont[rii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la



$coala gimnaziald ,, $tefan cel Mare,, Putna, pentru luna ianuarie 2018 , acesta fiind
aprobat in unanimitate de voturi de cdtre cei 10 consilieri loeali rimaqi in sa15.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuv6nt D-na Zubaq
Ornella Daniela presedintele de sedint[ declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
/

Zubaq Orn'ella Daniela'r
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