
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

lncheiat astdzi 28 martie 2018 , cu ocazia desfEgurdrii lucririlor gedinlei ordinare a
Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava, pe luna martie 2018 .

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozi{ia scrisa rc" 7l din 22
martie 2018 .

Fdc6ndu-se prezenla consilierilor locali Ia lucrdrile gedinlei, D-na Doboq Anca -
secretarul comunei Putna , comunicd, cd, la lucrdrile qedinlei de astdzi participd to{i cei 12
consilieri locali in funcjie"

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local despre
necesitatea respectdrii prevederilor art. 46 din Legea nr.2l5l200l conform cdrora: 'Nu poate
lua parte la deliberare qi la adoptarea hotdr6rilor consilierul local care, fie personal, fie prin so{,
solie, afini sau rude p6nd la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema
supusd dezbaterilor consiliului local, solicitdnd sd comunice dac6 existd un potential
conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a
qedinlei.

Doamna Dobog Anca- secretarul comunei prezintd, Consiliului local adresa Institu{iei
Prefectului-Jude{ul Suceava nr, 5385-10-7 din 19.03.2018 transmisd urmare exercitbrii
controlului de legalitate asupra hotdrdrilor Consiliului local din data de 28"0221ft"

Procesului verbal de desfbqurare a qedin{ei ordinare a Consiliului local din data de
28.02.2018 qi a procesului verbal de desfdgurare a gedin{ei extraordinare solemne a
Consiliului local din data de20.03.2018, au fost aprobate in unanimitate de voturi in forma
prezentatd,, frrd, a se aduce modificdri sau completdri asupra eon{inutului lor.

In continuare D-na Zubaq Omella-Daniela, preqedinte de gedin{d , prezintl, proiectul
ordinii de zi dupd cum urmeazd:

1. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul
2018, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hot6r6re privind aprobarea decont5rii transportului pentru cadrele didactice
navetiste de la $coala grmnaziald, ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna februarie 2018 ,
ini{iat de primarul comunei.

3. Proiect de hotdrdre privind modificarea statului de funclii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Putna, jude{ul Suceava , iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hotlrdre privind transmiterea in folosinld gratuitd cdtre SC.DELGAZ-GND
S.A.Tdrgu Mure; Romdnia pe durata existentei capacitdlilor energetice, a suprafg{ei de 1,5



mp.teren din domeniul public al comunei Putna, ocupat de fundalie stdlp LEA 20kv, tip SC
15015, comuna Putna, judelul Suceava ,ini(iat de primarul comunei.

5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului d,e analizd, gi acoperire a riscurilor-
PAAR pentru anul 2018 la nivelul comunei Putna, judelul Suceava, ini{iat de primarul
comunei;

6. Proiect de hotdrdre privind modificarea inventarului cuprinzdnd,terenurile qi cl[dirile
ce aparfin domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei;

7. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului local pentru emiterea unui titlu de
proprietate, in baza art.27,al.2^l din Legea l8ll99l a fondului funciar,republicatd, cu
modificrrile si completirile ulterioare, iniliat de primarul comunei;

8. Proiect de hotSrdre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Putna, judelul Suceava, inscris in Anexa la Hotdrareanr.22 I
25.08.1999, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, iniliat de primarul comunei;

9. Proiect de hotdrdre privind modificarea qi compl etarea Hotbrdrii Consiliului Local nr.
4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilorpentru funcliile publice gi contractuale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, jude{ul Suceava, iniliat de
primarul comunei.

10" Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de qedin{d, ini{iat de primarul
comunei;

11. Raport anual privind starea economicd, sociald qi de mediu a comunei putna, judelul
Suceava prezentat de primarul comunei.

12. Diverse .

Se supune la vot proiectul ordinii de zi
voturi.

iar acesta este aprobat cu in unanimitate de

in continuare, d-ul primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind
aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri gi cheltuieli pentru anul 2018.

Se supune la vot proiectul de hot6rdre privind rectificarea bugetului local de venituri $l
cheltuieli pentru anul 2018, acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, doamna consilier Cenugd Nohai Nicoleta gi domnul consilier
Viorel aratd" cd, se retrag din sal6 intruc6t nu doresc sd participle la discutarea qi
hotdr6rii de consiliu local privitoare la decontarea navetei cadrelor didactice intrucdt
din consiliul de administra{ie al $colii gimnaziale putna 

.

Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotdr6re privind
aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiite de 1a $coala gimng,,iald, ,,
$tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna februarie 2018 , acesta fiind aprobat in unanimitate de
voturi de cdtre cei 10 consilieri locali ramagi in sald.

in continuare, d-ul primar prezintd, expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre privind
modificarea statului de func{ii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei putna,
judelul^Suceava , care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate 

-de 
voturi"

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotardre privind
transmiterea in folosinfS gratuitS c6tre S1.DELGAZ-GRID s.A"Targu Mures Romdniape durata
existentei capacitdlilor energetice, a suprafejei de 1,5 mp.teren dirrdomeniul public al comunei

Boghean
adoptarea
fac parte



Putna, ocupat de funda{ie st6lp LEA 20kv, tip SC 15015, comuna Putna, jude{ul Suceava care
fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hot[r0re privind
aprobarea Planului de analizd, gi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2018 la nivelul
comunei Putna, judelul Suceava care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotardre privind
modificarea inventarului cuprinzAnd terenurile gi clIdirile ce apar[in domeniului privat al
comunei Putna, judeful Suceava care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul primar prezirfid expunerea de motive gi proiectul de hotdr0re privind
acordul Consiliului local pentru emiterea unui titlu de proprietate, in baza art.27,al.2"I din
Legea 18/1991 a fondului funciar,republicat5, cu modificdrile si completdrile ulterioare, care
fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre privind
modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Putna, judelul
Suceava, ?nscris in Anexa la Hotdrdrea nr. 22 I 25.08.1999, cu modificdrile gi completlrile
ulterioare , care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

tn continuare, domnii consilieri locali Juravle Constantin qi Plamadd Tudor arat[ cd se

retrag din salS intrucdt nu doresc sd participle la discutarea gi adoptarea hotdrdrii de consiliu
local privitoare la modificarea H.C.L. w. 412018.

In continuare, d-ul primar prezintb, expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre privind
modificarea qi completarea Hotirdrii Consiliului Local nr.4 din 31.01.2018 referitoare la
stabilirea salariilor pentru funcliile publice qi contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Putna, jude{ul Suceava, care fiind supus la vot este aprobat in
unanimitate de voturi de cei 10 consilieri locali rlmagi in sal6.

in continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre privind
alegerea preqedintelui de qedin([ pentru lunile aprilie-iunie 2018 solicit6nd sI se fac[
propuneri in acest sens" Domnul consilier local Breabdn Ionel Gabriel propune pe domnul
consilier local Plamadd Tudor . Se supune la vot proprunerea frcutd qi este aprobatl cu 11

voturi pentru domnul eonsilier local Plamad[ Tudor ablindndu-se de la vot.
In continuare domnul primar prezintd Consiliului local Raport anual privind starea

economicd, socialS qi de mediu a comunei Putna, judelul Suceava.
DIVERSE
Se dd cuvdntul domnului consilier local Plamadd Tudor care prezintd proiectul lansat de

Asocialia Fdlticeni Cultural qi Asociafia Spirit Liber cultural CARAVANA "UNIRE PRIN
CULTURA" aare cuprinde 100 de filme romdnesti, 10 filme documentare, 10 spectacole de
teatru, 10 expozifii artistice, 10 simpozioane tematice, 10 intAlniri cu personalitdli marcante ale
culturii rom6ne, 10 lansdri de carte, 10 concursuri de poezie, 10 concursuri de cunoqtinfe de
istorie a romdnilor, 10 excursii culturale, 10 spectacole de muzicd (folk, rock, populard, corali
$.&., l0 concursuri inspirate din desfrqurarea proiectului, O excursie cu 100 de suceveni la
Alba Iulia pe 1 decembrie 2018, o Gal6 de excelenla la Suceava (15 decembrie 2018) qi un
album al proiectului "Unire prin cultur[" (24 ianuarie 2019) care va ajunge qi la Putna
solicitdnd si se dea tot sprijinul pentru desfrgurarea acestuia.

Tot legat de Centenarul marii Uniri , D-ul Plamadi Tudor aratd cd ar fi binevenitd
realizarca infrAtirii comunei Putna cu o localitate din Republica Moldova gi una din Ucraina ca



sprijin simbolic in demersul unirii precum gi organizarea unui eveniment la care sd fie invitali
mai mul1i unionigti intre care gi George Simion.

In incheiere, domnul Plamadd Tudor intreabd in ce stadiu sunt demersurile legate de
declararea comunei Putna ca sta{iune de interes local"

Se dd cuvdntul domnului Breabdn Ionel Gabriel care solicitd si se trimiti ingtiin{dri
tuturor cetSlenilor ce locuiesc in zona riverand p6rdurilor din comund sd nu se mai arunce
gunoaie in albia acestora qi sd se intensifice demersurile de curdlare a comunei.

Se dd cuvdntul domnului primar al comunei care rdspunde domnilor consilieri care au
luat cuvdntul gi aratd cd:

- in acest an vor fr organizate mai multe aclini pentru celebrarea Centenarului Marii
Uniri qi vor fi incluse in calendararul manifestdrilor gi evenimentele propuse de
domnul consilier Plamad[ Gheorghe;

- Din zilele urmdtoare , urmare topirii zdpezilor vor fi intensificate demersurile de
cur6lenie in comund urm6nd a fi informali gi cet[lenii despre obligaliile lor qi

ac{iunile ce se vor desfbqura"
Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitari de inscriere la cuvdnt D-na Zubaq Ornella-

Daniela - presedintele de sedintd declarl inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturor
pentru participare"

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Ornella-Daniela Zubaq

SECRETARUL MLNEI PUTNA

Anc


