
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat ast6zi 30 ianuarie 2019 , cuocazia deslEqurarii lucrdrilor gedinlei ordinare
a consiliului local comunal putna, jude{ul Suceava, p. iura ianuarie 2oig . '

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 14
din 23 ianuarie 2019 .

Fdcdndu-se prezenra consilierilor locari 1a rucririle gedin{ei, D-na Dobog Anca -
secretarul comunei Putna- , comunicd cd la lucrdrile qediniei di astazi participd to[i cei
12 consilieri locali in func{ie.

in continuare doamna secretar infonrieazd pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilo r art. q6 din Legea w. 21512001 conformcirora: "Nu poate lua parle la deliberare gi la adoptarea lot5r6rilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so{,_so(ie, afini sau rude p6na la gradul al patrurea incrusiv, are
un interes patrimonial in problema supusi dezbateiilor con-siiiului fo.uf, --..... solicitdnd
sd comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedin(ei.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbgurdrii qedinJei de indatd a consiliuiui
local din data de 07 ianuarie 2019 fiind pus ia dispozilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei ae astazi, a fost aprobat in unanimitatede voturi in forma prezentatb,, fErd a se aduce modificari sau completdri asupracon{inutului sdu.

In continuare D-na cenuqd -Nohai Nicoleta presedinte de qedin(6, prezintd,proiectul ordinii de zi dupa cum urmeaz6:
1. Proiect de hotdrare privind aprobarea planului de acliuni qi lucriri de interes

local intocmit in conformitate cu prevederile Lg. Nr.41612001 privind venitul minim
garantat, ini{iat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdrire privind instituirea de taxe speciare pentru prestarea unor
servicii publice locale in anul 201 9, iniliat de primarul comunei;

3 Proiect de hot6r6re privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea
terenurilor ce apar{in domeniurui public ai privat al comunei qi a iaxelor percepute
pentru desfacerea mdrfuriior qi produseror agroalimentare qi industriale, pe domeniul



public qi privat al comunei pentru anul 20t9, ini\iat de Comisia de specialitate pentru

programe de dezvoltare economico sociald, buget, finanfe, administrarea domeniului

public 9i privat, agriculturi, gospoddrire comuna16, protectia mediului, servicii, comer{,

urbanism Ei amenaj area teritoriului;
4. Proiect de hotlrAre privind organtzarea pazei comunale ale obiectivelor,

bunurilor, valorilor publice gi ale cetdfenilor qi a protecfiei persoanelor din cadrul

comunei Putna, judelui Suceava pentru anul 2019, iniliat de primarul comunei;

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea atribuirii denumirii de "Prichindel"

Gradinilei cu program normal Putna, iniJiat de primarul comunei;

6. Prolect de hotdrAre privind aprobarea funcliondrii unitililor de invd(6m6nt

preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judelul Suceava, pentru arrul gcolar

2019-2020, iniliat de primarul comunei;

7. Proiect de hotdrAre privind modificarea inventarului cuprinzdnd terenurile qi

clddirile ce apar'{in domeniului privat al comunei Putna, judejul Suceava iniliat de

primarul comunei;

8.Raport privind serviciile $i activitalile de asistenjd medical comunitard derulate

in anul 2018 de cdtre Compartimentul de asistenJd social gi autoritate tutelard din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava.

9. Raport privind activitatea desfdguratd de asistenlii personali ai persoanelor cu

handicap grav din comuna Putna, judetul Suceava in semestrul II al anului 2018.

10. Diverse .

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

voturi.
Preia cuv6ntul d-na Dobog Anca -secretarul comunei Putna care face cunoscut

domnilor consilieri despre necesitatea prezentarii pAnd la data de 28 februarie 2019 a
rapoartelor de activitate ca qi consilieri locali, dar gi pentm comisiile de specialitate,
pentn-r anul 2018, inmdnAnd fieciruia dintre consilieri adrese in acest sens-

In continuare, d-ul primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de acJiuni qi lucriri de interes local intocmit in conformitate
cu prevederile Lg. Nr. 41612001 privind venitul minim garurrltat .

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi.
Se prezintd de citre domnul primar expunerea de motive si proiectul de hotarare

referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale in
anul 2019 .ln urma supunerii la vot a acestui proiect de hot6rdre este aprobat in
unanimitate de voturi.



In continuare, d-ul consilier local Boghean viorel prezinta expunerea de motive
si proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea
terenurilor ce apar'lin domeniului public ai privat al comunei gi a taxelor percepute
pentru desfacerea m6rfurilor gi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul
public ai privat al comunei pentru anul 2019. D-ul consilier aratd cd au fost menlinute
taxele stabilite anul trecut. Se dd cuvantul domnului consilier plamadd Tudor care
propune ca taxa pentru terenurile folosite pentru activitdli de transport, depozitare
material lemnos sd fie de 1 leii m.p./ lund taxa existent6 fiind prea mare gi greu de
incasat. D-ul primar intervine qi aratd cd va fi fdcutd Ocolului Silvic Putna o adresa prin
care se va solicita comunicarea autorizatiilor de exploatare masd lemnoasd aga incdt sd
se poata incasa taxa pentru terenurile comunei ttilizate ca gi piatforma de lucru.Se
supune la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul propus de domnul plamadE Tudor
Ei acesta este aprobat in unanimitate de voturi de cei 12 consilieri locali.

In continuare, d-ul primar, prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice gi ale
cetilenilor gi a protecliei persoanelor din cadru1 comunei Putna, jude{ul Suceava pentru
anul 2019 cu precizarea c6 au fost pdstrate aceleagi taxe. Se dd cuvAntul domnului
consilier local cuciurean Gheorghe care solicitd sd se fac[ o analizd de consturi qi
consecinle in cazul asigurdrii pazei comunei printr-un sistem de supraveghere video gi
nu cu paznici comunali. Domnul primar coroamd Gheorghe rdspunde gi arat6 c6 vor fi
f6cute demersurile necesare in acest sens. se supune la vot acest proiect de hotdrAre gi
este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare d-u1 primar prezintd, expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre
privind aprobarea atribuirii denumirii de "Prichindel" Gradinitei cu program normal
Putna . Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi aprobat cu 12 voturi pentru.

In continuare d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hot6r6re
privind aprobarea funclion[rii unitafllor de inv[{dmAnt preuniversitar de stat din cadrul
comunei Putna, judeful Suceava, pentru anul gcolar 2019-2020. Se supune la vot acest
proiect de hotf,rdre gi este aprobat in unanirnitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdrAre
privind modificarea inventarului cuprinzAnd terenurile gi cl5diriie ce aparfin domeniului
privat al comunei Putna, judelul suceava. Se supune 1a vot acest proiect de hot6r6re gi
este aprobat in unanimitate de voturi.

Preia cuvantul d-na Doboq Anca -secretarul comunei care prezintd Raporlul
privind serviciile 9i activitdfle de asisten{d medical comunitard derulate in anul 2018 de
citre Con.rpartimentul de asistenld social gi autoritate tutelard din cadrul aparatului de
specialitate a1 prirnarului comunei Putna, judeJul Suceava precum gi Raportul privind
activitatea desfbguratE de asistenlii personali ai persoanelor cu handicap grav din
comuna Putna, judelul Suceava in semestrul II al anului 201g.

Se dd cuvdntul domnului consilier local Plamad6 Tudor care solicit demararea
mdsurilol necesare colectdrii selective a deseurilor de c6tre cetdfenii comunei.



Domnul primar Coroamd Gheorghe rdspunde domnului consilier qi arati c6
incep6nd cu 1 martie se va trece la colectarea selective a degeurilor,

Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la
Nohai Nicoleta presedintele de sedint6 declard inchisa sedinta
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

cuv6nt D-na Cenu-s6
consiliului local si

PRE$EDINTE DE $EDINTA

CenuEd Nohai Nicoleta

SECRETARUL CO PUTNA


