
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

r,: incheiat astdzi 28 iunie 2018 , au ocazia desf6qurdrii lucrdrilor gedinlei ordinare a
Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna iunie 2019 .

$edinla a fost convocati de cdtre primarul comunei prin Disp ozi\iascrisi nr. 136
din22 iunie 2018.

FSc6ndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, D-na Doboq Anca -
secretarul comunei Putna , comunicd cd,la lucrdrile qedinlei de astdziparticipi toli cei 12
consilieri locali in funclie.

in continuare doamna secretar informe azd pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor ar1. 46 din Legea nr. 21512001 conform
cirora: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea hotdrfirilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude pdn6 la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusd dezbaterrlor consiliului local

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrgurdrii gedinlei de indatd a consiliului
local din data de 15 iunie 2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrdrilor gedin{ei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate
de voturi in forma prezentald, fard a se aduce modificdri sau completdri asupra
con!inutului sdu.

Se dd cuvdntul D-lui primar, Coroamb Gheorghe care soliciti suplimentarea
ordinii de zi cu trei proiecte de hotdr6ri,dupd cum urmeaz6:

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investilii ,, Amenajare arhiva in corp B qi dotarea infrastructurii
educalionale a corpurilor A, B gi Sala Sport a $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob
Putneanul" , comuna Putna, judepl Suceava ',.

2'Proiect de hotdr6re privind aprobarea incadrlrii proiectului ,, Amenajare arhiva in
corp B qi dotarea infrastructurii educalionale a corpurilor A, B gi Sala Sport a $colii
gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" , eomuna Putna, judelul Suceava,, in
documentele strategice relevante

3.Proiect de hotSr6re privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa lemnoasi din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, jude{ul Suceava, ce se
recolteazd, in anul 20 I B.



Domnul primar aratd. cd suplimentarea ordinii de zi este necesard in vederea

asigurdrii respectdrii cadrului legal necesar accesdrii de fonduri europene pentru dotarea

qcolilor din satul Putna pentru care documentalia trebuie depusS pAnd pe 9 iulie precum

qi pentru asigurarea accesului populaliei la achizionarea de material lemnos atdt pentru

construire c6t gi pentru incdlzirea pe perioada sezonului rece.

Fiind supusi la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi aceasta este

aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare D-ul Plamadd Tudor, preqedinte de qedinld, prezintd proiectul

ordinii de zi dup[ cum urmeaz6:
1. Proiect de hotdrdre privind apartenenla unui bun imobil la domeniul privat al

comunei Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea decontdrii transporlului pentru cadrele

didactice navetiste de la $coala gimnaziald ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna

aprilie 2018 , iniliat de primarul comunei.

3.Proiect de hotir6re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investi{ii ,, Amenajare arhiva in colp B qi dotarea infrastructurii

educalionale a corpurilor A, B gi Sala Sport a $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob

Putneanul" , comuna Putna, judelul Suceava ", iniliat de primarul comunei.

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de

proiect a obiectivului de investilii ,, Amenajare arhiva in corp B gi dotarea

infrastructurii educalionale a corpurilor A, B gi Sala Sport a $colii gimnaziale ,,

Mitropolit Iacob Putneanul" , comuna Putna, judelul Suceava ,iniliat de primarul

comunei, iniliat de primarul comunei.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea incadrarii proiectului ,, Amenajare arhiva

in corp B gi dotarea infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi Sala Sport a $colii
gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" , comuna Putna, judelul Suceava " in

documentele strategice relevante, iniliat de primarul comunei.

6. Proiect de hotdrAre privind alegerea pregedintelui de qedin!6, iniliat de primarul

comnei.

7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa lemnoasd

din fondul forestier proprietate publici a comunei Putna, judelul Suceava, ce se

recolteazd in anul 2018.

8. Diverse .

Se supune la vot proiectul ordinii de

voturi.
zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de



in continuare, d-ul prim ar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind apartenenla unui bun imobil la domeniul privat al comunei Putna, judelul
Suceava .Se supune la vot proiectul de hotdrAre susmenlionat, acesta fiind aprobat in
unanimitate de voturi.

in continuare, doamna consilier Cenuqd Nohai Nicoleta qi domnul consilier
Boghean Viorel aratd, cd se rctrag din sala intruc6t nu doresc sa participle la discutarea qi
adoptarea hotdr6rii de consiliu local privitoare la decontarea navetei intruc6t fac parte
din consiliul de administra{ie al $colii gimnaziale putna 

.

in continuare, d-ul prim ui pr"r*td expunerea de motive gi proiectul de hot6r6re
privind aprobarea decontdrii transporlului pentru cadrele didactice navetiste de la
$coala gtmnaziali ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna aprilie 2018 care fiind supus
la vot este aprobat in unanimitate de voturi de cei 10 consilieri locali prezen\i .

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hot6r6re
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilii ,,
Amenajare arhiva in corp B qi dotarea infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi
Sala Sport a $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" , comuna Putna, judelul
Suceava " care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hot6rflre
privind aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de
investilii ,, Amenajare arhiva in corp B qi dotarea infrastructurii educalionale a
corpurilor A, B gi Sala Sport a $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" ,
comuna Putna, judelul Suceava care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de
voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea incadrdrii proiectului ,, Amenajare arhiva in corp B qi dotarea
infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi Sala Sporl a $colii gimnaziale ,,
Mitropolit Iacob Putneanul" , comuna Putna, judelul Suceava " in documentele
strategice relevante care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotar6re
privind alegerea preqedintelui de qedin|6 pentru lunile iulie-septembrie 2018 solicitdnd
sd se facd propuneri in acest sens. Domnul consilier local Plamadi Tudor propune pe
domnul consilier local Aanei Marius Cristaian . Se supune la vot proprun.r.u f6cut6 qi
este aprobatd cu 11 voturi pentru domnul consilier local Aanei Marius Cristian
ablinAndu-se de la vot.

in continuare, d-ul prim ar prezinti expunerea de motive qi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa lemnoasi din fondul forestier
proprietate public[ a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recoheazd in anul 2018 care
fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.



DIVERSE
Se dd cuvdntul doamnei secretar Dobog Anca eare prezintd Nota de constatare

privind modul de exercitare de cbtre Primarul Coroamd Gheorghe a atribuliilor delegate
qi executate de cdtre acesta in numele statului qi indrumarea metodologica a secretarului
comunei.

Preia cuvdntul domnul primar care arald" cd masurile propuse de citre Institulia
Prefectului vor fi aduse la indeplinire in termenele stabilite.

ttt continuare domnul primar prezintd consiliului local cererea numitului
Budiciuc Mircea care solicita 30 m.c. material lemnos gratuit pentru pagubele suferite
din cauza incendiului ce a avut loc la gospoddria vecinei sale numita Fodor Cornelia.

Se dd c6ntul doamnei secretar Doboq Anca care prezintd procesul verbal intocmit
de cdtre pompieri cu ocazia incendiului susmenlionat in care nu se regdsesc menlionate
pagube sau avarii la gospoddria numitului Budiciuc Mircea . Ludnd in considerare cele
prezentate se concuzioneazd, c5 nu existd posibilitatea gi justifrcarea acorddrii unui ajutor
constAnd in masd lemnoasd gratuitd lucru acceptat de cdtre toli consilierii locali urm6nd
ca domnul Budiciuc Mircea s6 primeascd rdspuns in acest sens.

in incheiere domnul primar prezintd programul manifestdrilor prilejuite de Zilele
comunei Putna gi invitd pe toli cei prezenli la gedinla sd participe.

Avdnd in vedere cd nu iunie sunt solicitdri de inscriere la cuv6nt Dul Plamadb
Tudor - presedintele de sedinti declard inchisd sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale
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