CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCE,AVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 31 ianuarie2018 , cu ocazia desfigurdrii lucrdrilor qedinlei ordinare
a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna ianuarie 2018 .
$edinla a fost convocatd de citre primarul comunei prin Dispozitria scrisd nr. 8 din
25 ianuarie 2018 .
Fdcandu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, D-na Dobog Anca secretarul comunei Putna-, comunicl,cdla lucrdrile qedinlei de astdzi participd toli cei
12 consilieri locali in func{ie.
in continuare doamna secretar inform eazd. pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor arl. 46 din Legea nr. 21512001 conform
cdrora: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea hotdrArilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude pdnd la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusd dezbaterilor consiliului local ". solicitdnd
sd comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.
Procesul verbal incheiat cu ocazia desf6quririi qedinlei ordinare a consiliului local
din data cle 27 decembri e 2017 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrdrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate
de voturi in forma prezenlald, frrd a se aduce modificdri sau completdri asupra
conlinutului sdu.
ln continuare D-na Zubaq Ornella -Daniela, preqedinte de qedin!6, prezintd
proiectul ordinii de zi dupd cum urmeaz6:
1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul
2018, iniliat de prirnarul comunei;
2. Proiect de hotdrAre referitor la aprobarea Programului privind acordarea de
finanliri nerambursabile in anul 2018 din bugetul local al comunei Putna, judelul
Suceava, pentru activitAti nonprofit de interes local, iniliat de primarul comunei.
3. Proiect de hot6rdre privind aprobarea decontdrii transpoftului pentru cadrele
didactice navetiste de la $coala gimnaziald ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna

decembrie 2017, iniliat de primarul comunei.

4. Proiect de hot6r6re privind stabilirea salariilor pentru funcliile publice

gi

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul
Suceava, iniliat de primarul comunei Putna, judelul Suceava.
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de acliuni qi lucrdri de interes
local intocmit in conformitate cu prevederile Lg. Nr. 41612001 privind venitul minim
garantal, iniliat de primarul comunei;
6. Proiect de hotdrire privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor
servicii publice locale in anul 2018, iniliat de primarul comunei;
7. Proiect de hotdrdre privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea
terenurilor ce apa{in domeniului public gi privat al comunei qi a taxelor percepute
pentru desfacerea mSrfurilor qi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul
public Ai privat al comunei pentru anul 2018, iniliat de Comisia de specialitate pentru
programe cJe dezvoltare economico social6, buget, finanfe, administrarea domeniului
public qi privat, agriculturd , gospoddrire comunali, proteclia mediului, servicii, comer[,
urbanism qi amenajarea teritoriului;
8. Proiect de hotdr6re privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor,
bunurilor, valorilor publice qi ale cetdlenilor qi a protecliei persoanelor din cadrul
comunei Putna, judelul Suceava pentru anul2018, iniliat de primarul cornunei;
9. Proiect de hotirAre privind aprobarea numdrului de asisten{i personali ai
persoanelor cu handicap , iniliat de primarul comunei ;
10. Proiect de hotdrdre

privind aprobarea Planului de aigurare

a resurselor umane,

materiale si hnanciare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2018 la
nivelul comunei Putna, judetul Suceava, ini{iat de primarul comunei;

1,

Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-eoonomici pentru
realizarea obiectivului de investilie" Lucrdri de amenajare trotuare cu pavele qi bordure
in incinta $colii gimnaziale $tefan cel Mare Putna, comuna Putna, judelul Suceava"
iniliat de prirnarul comunei;
12.i{apor1 privind serviciile gi activitdlile de asistenld medical comunitard derulate
in anul 2017 de citre Comparlimentul de asistenld social qi autoritate tutelari din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava.
13. I{aport privind activitatea desfrqurati de asistenlii personali ai persoanelor cu
handicap grav din oomuna Putna, judelul Suceava in semestrul II al anului 2017 .
14. Diverse .
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de
voturi.
Preiar cuvdntul d-na Doboq Anca -secretarul comunei Putna care face cunoscut
domnilor consilieri despre necesitateaprezentdrii pdni la data de 28 februarie 2018 a
1

rapoartelor de activitate ca gi consilieri locali, dar gi pentru comisiile de specialitate,
pentru anul 2017, inm6n6nd fiecdruia dintre consilieri adrese in acest sens.
In continuare, d-na ZubaS Ornella-Daniela, preqedinte de qedin{6, inmdneazd d-lui
primar propunerea Consiliului local privind evaluarea privind performanlele
profesionale individuale aferente anului 2017 ale doamnei Doboq Anca , secretraul
comunei Putrra , calificativul propus fiind "foarle bine". Se d5 cuvAntul d-lui primar
Coroamd Gheorghe
In continuare, d-ul primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2018.
Se supune [a vot acest proiect de hotardre qi este aprobat in unanimitate de voturi.
Se prezinta de cdtre domnul primar expunerea de motive si proiectul de hotarare
referitor la aprobarea Programului privind acordarea de finanldri nerambursabile in anul
2018 din bugetul local al comunei Putna, judelul Suceava, pentru activitSli nonprofit de

interes local.ln urma supunerii la vot a acestui proiect de hot6r6re este aprobat in
unanimitate de voturi.
in continuare, doamna consilier Cenuqd Nohai Nicoleta qi domnul consilier
Boghean Viorel aratd c5 se retrag din sal6 intrucdt nu doresc sd parliciple la discutarea qi
adoptarea hotarArii de consiliu local privitoare la decontarea navetei cadrelor didactice
intrucAt fac parte din consiliul de administralie 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 navetiste de la
$coaia gimnazialS ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna decembrie2)lT , acesta fiind
aprobat in unanimitate de voturi de cdtre cei 10 consilieri locali r[maqi in sa16.
In continuare, domnii consilieri Juravle Constantin qi Plamadd Tudor aratd, cd se
retrag din saia intrucAt nu doresc sa participle la discutarea qi adoptarea hotdrArii de
consiliu local privitoare la stabilirea salariilor pentru funcliile publice qi contractuale din
cadrul aparertului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava.
Se plezinta de cltre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotdrdre
privind stabilirea salariilor pentru funcliile publice qi contractuale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava, acesta fiind aprobat in
unanimitatc de voturi de cdtre cei 10 consilieri locali r[maqi in sa15.
in continuare, d-ul prim ar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de acliuni qi lucrdri de interes local intocmit in conformitate
cu prevederile Lg. Nr. 4161200l privind venitul minim garantat, acesta fiind aprobat in
unanimitatc'de voturi de cei 12 consilieri locali.
in continuare, d-ul prim ar prezinla expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale in anul
2018, acesta liind aprobat in unanimitate de voturi de cei 12 consilieri locali.
in continuare, d-ul Boghean Viorel, preqedintele comisiei buget-finanle, prezinta
expunerea de motive si proiectul de hotarare iniliat de comisia de specialitate pe care o
conduce, privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce apa(in
domeniului public qi privat al comunei qi a taxelor percepute pentru desfacerea

mSrfurilor gi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul public qi privat al
comunei pentru anul 2018" D-ul consilier aratd, cd au fost menlinute taxele stabilite anul
trecut. Se slrpune la vot acest proiect de hotirAre gi este aprobat in unanimitate de voturi.
ln continuare, d-ul primar, prezirrta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice qi ale
cet[lenilor gi a protecliei persoanelor din cadrul comunei Putna, judelul Suceava pentru
anul 2018 cu precizareacd,au fost pdstrate aceleaqi taxe" Se supune la vot acest proiect
de hotSrare qi este aprobat in unanimitate de voturi.
in cor-rtinuare d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre
privind aprobarea numSrului de asistenli personali ai persoanelor cu handicap . Se
supune la vot acest proiect de hotdrdre gi aprobat cu 12 voturi pentru"
In continuare d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotSrdre
privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare
necesare grstionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2018 la nivelul comunei Putna,
judetul Suceava. Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate
de voturi.
in continuare, d-ul prim ar prezint[ expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-eoonomici pentru reahzarea obiectivului de
investilie" L.r-rcrdri de amenajare trotuare cu pavele qi bordure in incinta $colii
gimnaziale $tefan cel Mare Putna, comuna Putna, jude{ul Suceava". Se supune la vot
acest proiect de hotdrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi.
Preia cuvAntul d-na Dobog Anca -secretarul comunei care prezintd Raportul
privind sen,iciile qi activitdlile de asistenld medical comunitard derulate in semestrul II
al anului 2017 de citre Compartimentul de asistenld social qi autoritate tutelard din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava precum qi
Raporlul privind activitatea desfdquratd de asistenlii personali ai persoanelor cu handicap
grav din cornuna Putna, judefuzl Suceava in semestrul II al anului 2011 .
Preia cuv6ntul domnul primar care aratd, c[ in anul 2018 atAt muncitorii din cadrul
Prim6riei Putna cAt qi utilajele delinute de aceasta vor fi utilizate in vederea asiguririi
salubrizarii comunei , urmdnd a fi organizate mai multe campanii de colectare a
gunoaielor din comund in colaborare cu $coala Putna qi Ocolul Silvic Putna. in acest
context , dornnul primar solicitd consilierilor locali sprijinul pentru conqtientizarea
cetdlenilor comunei despre necesitatea colectdrii selective a deqeurilor urm6nd a fi
tipdrit gi un pliant in acest sens gi un anun! pe tv Putna.
Se da cuvAntul domnului consilier Plamadd Tudor care solicitd sd se insiste in
acliunea de menlinere a curdleniei in comund atdt prin mobrhzarea, dar qi amendarea
dacd este cazul, a populaliei, cdt gi prin prevederea in programul paznicilor din comuna a
2 ore din program efectuat pe timp de zi cu scopul de a supraveghea zonele cr,r risc de
depozitare necotrolald a deqeurilor. in incheiere , d-ul consilier solicitd d-lui primar sd
se facd demersuri pentru a tipdri pliante de prezentare a comunei pentru turiqtii care ne
viziteaza corruna.

Se da cr-rvAntul d-nei CenuS-Nohai Nicoleta care arald c5 intenlioneazd s5 str6ngd
fotografii vechi ale comunei care vor fi prelucrate gi expuse.
Se da cr-rvAntul domnului consilier local BreabSn Gabriel care revine cu solicitarea
de a se antenaja o stalie corespunzdtoare pentru cdldtori in centrul comunei.
AvAr-rd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvAnt D-na Zubaq

Ornella l)ar-riela presedintele de sedinti declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care

s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

ll

Zub

SECRET^ryffiIPUTNA

