
CONSILII[ LOCAL AI COMLI}{EI PUTNA

JLIDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astazi 25 iulie 2019, cu ocazia desfdqurdrii lucrdrilor qedinlei ordinare a

Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edinp a fost convocata de cdtre viceprimarul comunei prin Dispozilia srisd nr.

104 din 19 iulie 2019 .

Fdc6ndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinJei, Dobog Anca -
secretarul comunei Putna comunicd ci la lucririle gedinlei de ast6zi parlicipi un num6r
de 11 consilieri din cei 13 consilieri alegi, D-ul Aanei Marius Cristian Iipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrguririi qedin{ei extraordinare de consiliu
din data de 19.07.2019 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare

inainte de inceperea lucrdrilor qedinlei de astAzi, a fost aprobat in unanimitate de votud
in lbrma prezentata , ldrd a se aduce modihcdri sau completdri asupra conlinutului siu.

In continuare doamla secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectirii prevederilor afi. 228 din O.U.G. nr. 57120l9-Codul
administrativ conform citota: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de caftea l titlul IV din Leeea ff. 161/2003, cu modihc6rile gi completdrile
ulterioare, are obligalia si se ablini de la emiterea sau padiciparea 1a emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau parliciparea la incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) sot,

solie sau rude ori ahni pdn6 la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand ltzicd sau
juridicd fa15 de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societate la
care deline calitatea de asociat unic ori firnclia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o alta autoritate din care face pafte; e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta

decat autoritatea din care face pafte, care a flcut o platA cdtre acesta sau a efectual orice
fel de cheltuieli ale acestuia; l) asocialie sau funda{ie din care lace pa1te solicitand sa

comunice dacA exista un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedin{ei.

Preia cuvintul domnul primar care solicitd suplimentare ordinii de zi cu 5 proiecte

necesare pentru administrarea corespunzdtoare a masei lemloase din pddurea comunali
ca umare a solicitdrilor primite din paftea Ocolului Silvic Putna precum qi necesitatea

depunerii in regim de urgenta a documentaliilor necesare oblinerii de fonduri penru
realizarea investiliei " Refacerea infrastructurii locale afectaE de calamitdlile produse in
comru]a Putna, judelul Suceava ".



Proiectele de hotirdri cu care se solicitd suplimentarea ordinii de zi sunt
umdtoarele:

1. Proiect de hotdrare nr. 3738 din 22.07.2019 privind modificarea H.C.L. nr.
10 din 26.02.2019 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoas6 din fondul
forestier propdetate publicd a co[lunei Putna, judeJul Suceava, administrat de Oco]ul
Silvic Putna qi Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteazd in anul 2019 qi modul de
valorihcare a acesteia.

2. Proiect de hotirire nr. 3741 din 22.07.2019 privind aprobarea tarifelor
pentru prestdrile de servicii de exploatdri lorestiere pentru masa lemnoasd din fondul
lorestier proprietate publici a comr.u.rei Putna, judetul Suceava, propusi pentru licitalie ,
negocieri prestdri servicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteazd in anul 2019 din
pafiida 8312 .

3. Proiect de hotdrdre nr. 3744 din 22.07.2019 privind aprobarea prelului de
vanzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna,
judelul Suceavq ce se recolteazd in anul 2019.

4. Proiect de hotEr6re nr. 3707 din 22.07.2019 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii " Refacerea infrastructudi locale afechta
de calamitAlile produse in comuna Putna, judelul Suceava "

5. Proiect de hotbrdre nr.3779 din 23.07.2019 privind predarea cdtre Ministerul
Dezvoltarii Regionale Ei Administraliei Publice prin Compania NaJionald de Investijii
"C.N.I." S.A., a amplasamentului gi asigurarea condiliilor in vederea executdxii
obiectivului de investilii " Refacerea infrastructurii locale afectatd. de calamit6(ile
produse in comuna Putna, judepl Suceava ".

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi iar aceasta este aprobatd in
unanimitate de voturi de cei 1 1 consilieri prezenli la Eedinfd..

D-na CenusE. Nohai Nicoleta pregedinte de $edinp, prczinti proiectul ordinii de zi,
dupi cum urmeaz6:

1. Proiect de hottuare nr. 3692 din 19.07.2019 privind rectilicarea bugetului de
venituri ii cheltuieli pentru anul2019, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hottuare nr.3695 din 19.07.2019 privind aprobarea contului de
incheiere a exerciliului bugetar pe trimestul II al anului 2019, iniliat de primarul
comunei;

3. Proiect de hotir6re nr. 3698 din 19.07.2019 privind aprobarea decontarii
trarspofiului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziali ,, Mitropolit
Iacob Putneanul ,, Putna, pentflr luna iunie 2019 , iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hottuare nr. 3701 din 19.07.2019 privind aprobarea Devizului
General actualizat si a cheltuielilor actualizate de coflnantare din bugetul comunei putna
pentru realizarea obiectivului de investilii', Construire grddinilA cu program normal in
sat Gura Putnei, comuna Putna, judelul Suceava,,, ini{iat de primarul comunei;

5. Proiect de hotdrdre nr. 3704 din 19.07 .2019 privind aprobarea implementdrii de
cAtle Comuna Putna a acliunii/proiectului "WiFi4EU promovarea conectivitatii la



internet in comunitarile locale" conform Acordului de Grarrt incheiat prin Mecanismul
pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr. INEA-/CEFAUiFi4EU/ 1-

2008/013923-017902 gi stabilirea localiilor de amplasare a punctelor de acces a reJelei

Wi -ti. iniliat de primarul comunei:

6. Proiect de hotdrdre nr. 3738 din 22.07.2019 privind modificarea H.C.L. nr.
10 din 26.02.2019 referitoare la aprobarea volumului de masA lemnoasA din fondul
forestier proprietate publica a comunei Pum4 judelul Suceava, administrat de Ocolul
Silvic Putna qi Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteaze in anul 2019 qi modul de
valoriflicare a acesteia.

7. Proiect de hotdrdre nr. 3741 din 22.07.2019 privind aprobarea tarilelor
pentru prestArile de servicii de exploatdri forestiere pentru masa iemnoasA din fondul
forestier proprietate publici a comunei Putna, judelul Suceava, propusA penhu licitalie ,

negocieri prest[ri sewicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteazA in anul 2019 din
patida 8312 .

8. Proiect de hot6rAre m. 3744 din 22.07.2019 privind aprobarea prelului de
v6nzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publici a comunei Putna,
judelul Suceava, ce se recolteazd in anul 2019.

9. Proiect de hotirdre nr. 3707 din 22,07.2019 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectirului de investilii " Refacerea infrastructurii locale afectatA
de calamitiile produse in comuna Putna, judelul Suceava "

10. Proiect de hotatdte ru.3779 din23.07.2019 privind predarea citre Ministerul
Dezvolttuii Regionale qi Administraliei Publice prin Compania Nalionala de Investilii
*C.N.1." S.A., a amplasamentului qi asigularea condiliilor in vederea executd.rii
obiectivului de investi{ii " Refacerea infrastructurii locale afectata de calamitdlile
produse in comuna Putna, judelul Suceava ".

11. Diverse

Se supune la vot proieclul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de
voturi,

Se dA cuyartul d-ui primar Coroami Gheorghe care prezintd. referatul de aprobare

!i proiectui de hotdr6re privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul
20t9.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de votud
de citr^e toJi cei 1 1 consilieri prezenli la gedin@.

In continuare domnul pdmar prezintA referatul de aprobare qi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestul II al anului
2019,.

Se supune la vot acest proiect de hotdrare qi este aprobat in unanimitate de votud
de cdtrc toli cei 1 1 consilieri prezenJi la gedin{d.

In continuare, doamna consilier Cenug6 Nohai Nicoleta gi domnul consilier
Boghean Viorel arata ca se retrag din sald intrucit nu doresc s6 participle la discutarea qi



adoptarea hot6rdrii de consiliu local privitoaxe la aprobarea decontArii navetei cadrelor
didactice intrucat fac parle din consiliul de administralie al $colii gimnaziale putna. De
asenemea, doamna CenuES- Nohai Nicoleta amt6 cd nu va semna hotaxarea
susmentionatd din acelaqi motiv.

Se prezinta de cdtre d-ul primar referatul de aprobare si proiectul de hotdrdre
privind aprobarea decontarii transporhrlui pentru cadrele didactice navetiste de Ia
$coala gimnazialE ,, Mitropolit lacob Putneanul ,, Putna , pentru luna iunie 2019 ,
acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de c6tre cei 9 consilieri locali rdmaqi in
sala-

in continuare domnul primar prezinti releratul de aprobare gi proiectul de hot6r6re
privind aprobarea Devizului General actualizat qi a cheltuielilor actualizate de
cofinarllare din bugetul comrurei Putna pentru realizarea obiectir.rrlui de investitii ,,

Construire grddini{d cu program normal in sat Gura Putnei, comuna putna, judetul
Suceava ". Se supune la vot acest proiect de hot6rAre qi este aprobat in unarfmitate de
voturi 

^de 
cd.tre toli cei 1 1 consilieri prezenli la gedinli.

In continuare domnul primar prezintA referatul de aprobare qi proiectul de hotarare
privind aplobarea implementdrii de c6tre Comuna putna a acliunii/proiectului
"WiFi4EU Promovarea conectivitdlii la intemet in comunitAtile locale,,conform
Acordului de Grant incheiat prin MecanismuJ pentru interconectarea Europei (MIE)
WiFi4EU nr, INEA/CEF/WiFi,IEU/ 1-200810|3923-017902 qi stabitirea localiitor de
amplasare a punctelor de acces a relelei Wi -Fi. Se supune la vot acest proiect de
hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de votud de citre toii cei l1 consilieri prezenli la
qedinld.

In continuare, domnii consilieri locali Lucaci Daniel qi Turte Ionul axata c6 se
retrag din sald intrucat nu doresc sd parliciple Ia discutarea qi adoptarea hotdrarilor de
consiliu local privitoare Ia administrarea masei lemnoase a comunei.

In continuaxe domnul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hot5xare
privind modificarea H.C.L. ff. 10 din 26.02.2019 referitoare la aprobarea volumului de
masd lemnoasd din fondul forestier proprietate publici a comunei putna, judelul
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna qi Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteazi
in anul 20i9 9i modul de valorificare a acesteia. Se supune la vot acest proiect de
hotdr6le gi este aprobat in unanimitate de voturi de c6tre toJi cei 9 consilieri rdmasi in
sala de sedinte-

In continuare donnul primar prezinte referatul de aprobare $i proiectul de hofirare
privind aprobarea tarifelor pentru prestdrile de servicii de exploatdri iorestiere pentru
masa lemnoasi din fondul forestier proprietate publici a comunei putna, judelul
Suceava, propusA pentru licitalie, negocieri prestiri servicii silvice, sau in regie propiie
ce se recolteazd in anul 2019 din partida 8312 . Se supune la vot acest proleci de
hotdr6re ;i este aprobat in unanimitate de voturi de cetre toti cei 9 consilieri rdmasi in
sala de gedinle.

In continuare domnul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hotdrdre
privind aprobarea preJului de vdnzare pentru masa lemnoasd. din fondul forestier



proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd in anul 2019. Se
supune la vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi de citre
toli cei 9 consilieri rbmaEi in sala de qedinle.

In continuaxe donmul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hotirare
privind aprobarea indicatorilor tehrico-economici ai obiectivului de investilii ',
Refacerea infrastructudi locale afectata de calamitdtile produse in comuna Putn4 judelul
Suceava ". Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de
voturi 

^de 
cdtre toli cei 11 consilieri prezentri Ia qedinla.

In continuare domnul primar prezint6 referatul de aprobare !i proiectul de hoterare
privind predarea cAtle Ministerul DezvoltArii Regionale Ei Administraliei publice prin
Compania NalionalA de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului gi asigurarea
condiliilor in vederea executdrii obiectirului de investilii " Refacerea infrastucturii
locale afectati de calamitilile produse in comuna Putna, judelul Suceava,,. Se supune la
vot acest proiect de hotir6re $i este aprobat in unanimitate de voturi de c6tre toti cei 11
consilieri prezenJi la gedinld.

In continuare, domlul primar amfi ca exista in inventarul comunei o supraiaF de
aproximativ 3 ha, in zona Boddrldu, pe care propune si o lotizeze Ei sE o scoatd la
vinzare pentru a rispunde numeroaselor cereri de cumpdrare teren in vederea realizdrii
de locuin1e. Urmare discutiilor purtate s-a hotdrit deplasarea in teren impreund cu un
inginer cadastral Ei intocmirea unei lotizdri a;a incdt sd se asigure accesul corespunzdtor
in zonS urm6nd ca ulterior s6 se aprobe in consiliul local modalitatea de vanzare .

Av6nd in vedere c6 nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-na Cenu;d
Nohai Nicoleta presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru pafi icipare.

Drept caxe s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA iSECRETARUL CO I PUTNA
CENUSA NO NICOLETA


