
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28 iunie 2019, cu ocazia deslEgurdrii lucririlor gedinlei ordinare a
Consiliului local comunal Putna, judeJul Suceava, pe luna iunie 2019 .

$edinla a fost convocatd de citre primarul comunei prin Dispozi{ia scrisd nr. 96
din 21 iunie 20 i9 .

Ficdndu-se prezenJa consilieriJor locaii 1a lucrhriie $edinlei, D-na Doboq Anca -
secretarul comunei Putna- , comunici cd 1a lucrdrile qedinpi de astdzi pafiicipA toli cei
12 con^silieri locali in funclie.

In continuare doamna secretar inlormeazd pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdlii prevederilor art. 46 din Legea nr.215/2001 conform
cArom; "Nu poate lua pane la deliberare gi la adoptarea hotdrdrilor consilierul local
care, iie personal, lre prin so1, so1ie, afini sau rr-rde pdni la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusi dezbaterilor consiliului local, ....... solicitdnd
sA comurice dacE existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedinlei.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desiEgurdrii gedin{ei de indati a consiliului
local din data de 4 iunie 2019 tiind pus Ia dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea luclililor gedin{ei de astizi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
ir forma prezentati, fir'6 a se aduce modifichri sau complet6ri asupra conJinutului sdu.

Ir continuare domnul primar soliciti suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte
de hotiriri 1a solicitarea Ocolului silvic PLltna penku punerea in valoare a masei
lemnoase dupi cum urmeazd:

l. Proiect de hotirdle plivind modihoarea H.C.L. nr. 10 din 26.02.2019 referitoare la
aprobarea volumuh-ii de masi lemnoasi din londul lorestier proprietate publicd a
comlrnei Putna, judelul SLrceava, adn'rinistrat de Ocolul Silvic putna 5i Ocolul
Silvic Cirlibaba, ce se recolteaz6 in anul 20 i 9 qi modul de valorificare a acesteia

2. Proiect de hotirAle prir.ind aprobarea tarifelor pentru pr.estdrile de servicii de
exploathri tbrestiere pentru masa lemroasd din fondul lorestier pr.oprietate publici
a comunei Putna, jlLdelul Suceava, propusb pentru licitalie , negocieri prestdr.i
servicii silvice, sau in regie proprie ce se r.ecolreazi in anul 2019 <1in partizile
8307 si 8315



3. Proiect de hotir6re privind aprobarea pre{ului de v6nzare penuu masa iemnoasd

din londul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judejul Suceava, ce se

recolteaza in anul 2019.

Se supune la vo1 suplimentarea ordinii de zi !i aceasta este aprobatd in unanimitate de

voturi.

in continuare D-na Zubas Ornella Daniela- pregedintele de gedintrA, prezintA
proiectul ord'rii de zi. dupa cu'l r.rn'ei1z.r:

1. Proiect de hotdrare privind stabililea impozitelor gi taxelor locale pentru anul
2020, iniliat de prinarul comunei,

2. Proiect de hotrrare privind aprobarea decontdrii transpoftului pentru cadrele
didactice navetiste de la $coala gimnaziali., Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru
luna mai 20 o. iriliat de prirranrl co-nunei.

3 . Proiect de ho€rare privind aprobarea vdnzdrii in condiliile legii a trei loturi
de teren in suprafa{i de 307 m.p., 1180 m.p. gi 650 m.p. apa4indnd domeniului privat al
comunei Putna, judelul Suceava. iniliat de primarul cot.runei.

4. Proiect de hotirare p vind atestarea apafienenlei Ia domeniul privat a unei
supralege de teren ;i aprobarea completirii inventarului cuprinzdnd terenurile gi

clidirile ce apa4in dorneniului privat al comurei Putna, judelul Suceava iniliat de
primarul comunei.

5. Proiect de hotdrare privind aprobarea modihcdrii statului de func{ii pentru
aparatul de specialitate al primalului comunei Putna, jude{ul Suceava, iniliat de primarul
comunei.

6, Proiect de hotdrare privind modilicarea $i completarea Hotdr6rii Consiliului
Local nr. 4 din 31.01.201E releritoare la stabilirea salariilor pentru funcliile publice gi

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul
SLrceavr inilirt de plima'ul cornune'

7. Proiect de hotilAre privind alegelea preqedirtelui de qedinli, ini{iat de primarul
comunei.

8. Proiect de hotarare privind actualizare deviz general pentru obiectiv de
investitii " Modemizare drum comunal Bodirldu in comuna putna, judetul Suceava,,,
in itiat dc prirnrru. corrrunei.

9.Proiect de hotirdre privind modihcarea H.C.L. nr. 10 din 26.02.2019 referitoare
la aprobalea volumului de masd lenrnoasd din fondul forestiel. propdetate public6 a

comunei Putna, judetul Suceava, administrat de Ocolul Silvic putna si Ocolul Silvic
Cirlibaba, ce se recolteazi in anul 2019 ;i modul de valorificare a acesteia, initiat de
plimar ul comuei.



l0.Proiect c1e hotdrdre privind aprobarea tarifelor pentuu prestArile de servicii de
exploatiri lorestiere pentru masa iemnoasA din londul forestier proprietate publici a
comunei Putna, judelul Suceava, propusd pentru licitalie , negocieri prest6ri servicii
silvice, sau in regie proprie ce se recolteazd in anul 2019 din parlizile E307 si g315
ir.riliat de primalul conrunei.

ll.Proiect de hotal.Are privind aprobarea pre{ului de venzare pentm nasa
lemnoasi clin lbndul lbrestier proprietate publici a comunei putna, judelul Suceava, ce
se recolteazi in anul 2019 iniliat de primarul comunei.

12. Diverse

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

D-na zubaE Ornella Daniela, presedinre cle sedinta cla cuvdntul d_lui primar penhu
a prezenta expunerea de motiye si pl.oiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si
taxelor locaie pentru anul 2020. Sr_rpunandu-se la vot acest proiect de hotarare esie
aprobai in utraninitale cle voturi.

In continuare" doarrna consilier Cenugd Nohai Nicoleta qi domlul consilier
Boghean Viorel-aratd ci se retrag din sald intr-ucAt nu doresc sd participle la discutarea iiadoptarea hotirdrii de consiliu rocar privitoare la aprobarea decontirii navetei cadreror
didactice intrucdt fac pafie din consiliul de administralie al $colii gimraziale putna.

. Se prezinta de citre d-ul printar expunerea de motive siproiectul de hotir.drep'i'ind aprobarea deconlirii tr-ansporlului pertru cadrere didaitice navetiste de la
Scoala gimnaziali ., Mitr.opolit Iacob purn!,anul .. putna , pentru lura mai 2019 , acesta
flind aprobat in unaniniitate de votud cle citre cei 10 consilieri locari rdmasi in sard.

. Se prezinta de citre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea vdnzir.ii ir condiliile legii a trei loturi de teren in suprafa@ de 307mp., 1180 m.p. qi 650 r.n.p. aparlindnd dolneniului privat al comunei tutna, judelul
Suceava. Supunandu-se 1a vot acest pt.oiect de hotarare este aprobat in unanimitate de
voturi.

. Se prezinta dc citre d-ul prirnar explurerea dc motive si proiectul de hofir6repriyi[d atestarea apartenentei la clomeniul privat a unei suprafele ie teren qi aprobarea
completarii inventa.rlui cuprinzand terenur e qi cr6di.i1e ce aparlin domeniului privat
al comunei Putla, jude{ul Sucea'a. Suprnandu-se la'ot u""rt'p,oi""t de hotarate este
aprobat in unanimitate de voturi.

. . Se prezinta de citre d-ul primar expunerea cle motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea modific.irii statulni d; fl-rnclii pentlu aparaiul de specialitate alprimarLriui.eontLrfei 

.PUrna. 
judetul Suceava. Supunandu_se la vot acest proiect de

hotar.lre e.Le.rprobrr i.r urrari,rritarr de i ol.tr.i.

. . Se plezinta de cdtre d-Lr1 primar expunerea c1e motive si proiectul de hotir.dreprivi,d modificarea $i completarea Floti'irii consiliului Local ,r.4 din 31.01.20r8



releritoare la stabililca salatiilot pentru 1irrc1ii1e publice !i cortactuale din cadrul

aparatului de specialitate ai plirnarului comulei Putna, judeFl Suceava. Supunandu-se la

vot acest proiect de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.
Se prezinta de cdtre d-ul primal expulerea de motive si proiectul de hotdr6re

privind alegerea preqedintelui de qedinfi !i solicith sE se lacd propuneri in acest sens.

Domnul consilier Plarnadd fudor o propune pe doamna consilier Cenuqd-Nohai

Nicoleta. Se supune la \,ot propunerea ficutd ;i aceasta este aprobatd cu 11 votud pentru

doamna CenuEi Nohai Nicoleta ablirdndu-se de 1a vot.
Se prezinta de citre d-ul primat expunetea de motive si ploiectul de hotdrfue

privind actualizare deriz general pertru obiectiv de ini,estiiii " Modemizare drum
comunai BodArldu ill comuDa Putna, jude]ul SuceaYa". Supunandu-se la vot acest proiect

de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.
in continuare, don.urii consilieri Lucaci Daniel si Tuta Ionu! arata ca se retrag din

sala intrucat nu doresc si paniciple la discutarea ii adoptarea hotdrdrii de colisiliu local
privitoare 1a aprobarea modiflcilii volumului de tnasi lemnoasi , a prelurilor de

exploatale si a prelurilor de refelinla pentm masa lemnoas. pe picior care se recolteazd

din fondul lorestier proprietate publich a comunei Putna .

Se prezinta de citre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotirdre

privind modificarea H.C.L. nr'. 10 din 26.02.2019 releritoare la aprobarea volumului de

mas6 lemnoase din fondr-rl forestier proprietate publici a comunei Putna, judelul

Suceava, adrrinistlat de Ocolul Silr,ic Putna 5i Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se lecolteazb

in anul 2019 5i modirl de valorificare a acesteia , cale fiind supus la vot este aprobat in

nanimitate de r,oturi de citre cei 10 consilieli locali rimagi in sald.

Se prezinta de cdtre d-ul plimar expunerea de motive si proiectul de hotirdre
privind aprobarea tarifelol pentru prestirile de servicii de exploatiri forestiere pentru

masa lemnoasd din ibndul lorestier proprietate publici a comunei Putna, judelul

Suceava, propusi pentru licitatie . negocieri prestdt'i servicii silvice. sau in regie proprie

ce se recolteazi in anul 2019 din pafiizile 8307 ;i 8315 care fiind supus Ia vot este

aprobat in nanimitate de votud de citre cei 10 consilieri locali r6magi in sald.

Se prezinta de citre d-ul primal expuneiea de motive si ploiectul de hotArare

plivind aprobarea pleplui de vdnzare pentru masa lemnoasi din londul lolestier
proprietate publici a conrunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazi in anul 2019 care

fiind supus la vot este aprobat in nanimitate de voturi de catre cei 10 consilieri locali

rdn.ragi in sali.

in continuare, clon.uru1 primal inlormeazd Consiliul local ca in conformitate cu

prevederile arl. ,1 din O.G. nr. 80/2003 plivind concediul de odihrd anual gi alte

concedii ale pre;edinlilor' 9i vicepre;edinlilor consiliilor judelene, precum gi ale



primarilor gi vioeplimarilor', in perioada L2-22 iulie 2019 va fi in concediu de odihnd
aferent anului 2019. in aceastd pelioadi atributiile vor fi exercitate de cdtre domnul
viceprimar Aanei Marius Cristian conlorm Dispozitiei nr. 177/2016.

in continuare, domnul primar ilviti pe doamnele si clomnii consilieri la
manil'estdlile prilqiuite de zilele oomullei incepind crL 30 iunie pana pe 2 iulie inclusiv,
prezentand progl amul manilestirilor..

Se di cuvdntul domnLilui consilier local Plamadd Tudor care infbrmeazd Consiliul
Iocal despre perfolmentele eleyei llaE Elena Ioana de Ia $coala Gura putnei , clasa a Va ,
la Concursul nalional de biologle "(i. E. Palade', inilial 1a nivel judelean a obtinut
Premjul I. iar la liza na{ionali, a luat al I2-lca punctaj pe iarA si plopune acordarea unui
premiu fi nancial acesteia.

Se dd cuvantLll doantnei consilier. local Ccnus.i Nohai Nicoleta care
achizilionarea si ame'najarea unui cinematogt-al i1.t acr liber pentru vizionarea de
documentare.

Se di cuv6ntul clomnulLri primar care arati cA se vor laqe demersurile
acorclirii unui premiu elevei Ilas Elena loana iar in prir inta cinematografuLui in
arate ca hebuie iclcntitlcatc ibnduri europene citle si fie atrase in acest scop.

propur]e
lilne Ei

necesale
aer liber

Avdnd in vedere ci nLr nrai sunt solicitdri de inscriere la cr-rv6nt D_na Zubag
ornella Daniela - presedintele de sedintd declari i,chisa seclinta consiliului local si
rnultumeste tuturor pentru pafiicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele iegale

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Zt]BAS ORNELLA DANI EI-A

SECRETAR MLN\IEI PUTNA
DOR CA


