
CONSILN'L LOCAL AL COMTINEI PUTNA

JTDETUL SUCEAVA

Proiectele de hotdrdri
urm6toarele:

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30 august 2019, cu ocazia desftgurdrii lucrdrilor gedintei ordinare a
Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de c6tre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 13g
din 22 august 201 9 .

Fdc6ndu-se prezen[a consilierilor locali la lucririle gedinlei, Dobog Anca -
secretarul comunei Putna comunicd cd la lucririle qedinlei de astazi particip6 un num6r
de 12 consilieri din cei 13 consilieri aleqi.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbquririi gedin{ei extraordinare de consiliu
din data de 09.08. 2019 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrdrilor gedinJei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma prezentatd , frr6, a se aduce modificIri .ar, .ompl.ta.i asupra con{inutului sdu.

In continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectarii prevederilor art. 22g am o.u.c. nr. 5712019-codul,
administrativ conform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de caftea I titlul IV din Legea nr. 16112003, cu modificdrile qi completirile
ulterioare, are obliga{ia sd se ab1in6 de la emiterea sau particip area la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) so!,
solie. sau rude ori afini pan6 la gradul al Il-lea inclusivi b) orice persoana fizicd sau
juridicd fa{d de care alesul local are calitatea de debitor at unii ottigalii; c) o societate la
care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator .au a.'ru care obline
venituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoana fizic6 sau jurid icd,'alta
decAt autoritatea din care face parte, care a Ibcut o plat6 c6tre acesta sau a jectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; f) asocia{ie sau fundalie din care 4". purt. soiicltano sa
comunice.dacd existd un potential conflict de intereie sau incompatibilitut. .u privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinJei.

Preia cuvAntul domnul primar care solicitd suplimentare ordinii de zi cu 3 proiecte
necesare pentru administrarea corespunzdtoare a masei lemnoase din padurea comunala
ca urmare a solicitdrilor primite din partea Ocolului Silvic putna.

cu care se solicitd suplimentarea ordinii de zi sunt



l.Proiect de hotirare nr.4476 din 28.08.2019 privind modificarea H.c.L. nr. l0 din
26 '02.2019 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasE din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, j ude(ul Suceava, administrat de ocolul Silvic
Putna qi Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteazd in anul 2019 qi modul de
valorifi care a acesteia;
2.Proiect de hotdrdre nr. 4479 din 28.08.2019 privind aprobarea tarifelor pentru
prest6rile de servicii de exploatdri forestiere pentru masa lemnoas[ din fondul
forestier proprietate publicd a comunei Putna, judeJul Suceava, propusd pentru
licitalie , negocieri prestdri servicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteaz6 in
anul 2019 dln partida 8322;
3.Proiect de hotirdre nr. 4482 din 28.08.2019 privind aprobarea prelului de vdnzare
pentnr masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna,
judelul Suceav4 ce se recolteazd in anul 2019;

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi iar aceasta este aprobatd in
unanimitate de voturi de cei 12 consilieri prezenli la qedin!6.

D-na cenugd Nohai Nicoleta preqedinte de gedinfd, prezintd proiectul ordinii de
zi, dup6 cum urmeazS:

1. Proiect de hotdrdre nr.4342 drn22.08.2019 privind rectificarea bugetului de
venituri gi cheltuieli pentru anul 2019, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotir6re nr. 4345 din 22.08.2019 privind aprobarea
servicii de consultan{d, asistenld qi reprezentare juridica in dosarul cu
Dumitru Vasile , iniliat de primarul comunei;

achiziliondrii de
Comarilan Ddnu!

3. Proiect de hotirdre ru. 4348 din22.08.2019 privind modificarea punctului 6 din
anexa m' 1 la H.C.L. nr. 55 din 26.07.2012 privind stabilirea situaliilor deosebite care
justificd acordarea ajutoarelor de urgen{6, altele decat cele datorate calamitalilor
naturale, incendiilor, accidentelor in conformitate cu Legea nr.4161200l privind venitul
minim garantat cu modificirile qi completirile ulterioare , iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hotdr6re nr. 4351 drn 22.08.2019 privind aprobarea modificirii
organigramei qi statului de func{ii pentru aparatul de specialitate af primarului comunei
Putna, judelul Suceava , indiat de primarul comunei;

5.Proiect de hotdrdre nr. 4476 din 28.08.2019 privind modificarea H.c.L. nr. 10
din 26.02.2019 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic putna
Ei ocolul silvic cirlibaba, ce se recolteazd in anul 2019 gi modul de valorihcare a
acesteia, iniliat de primarul comunei;

6.Proiect de hotdr6re rr. 4479 din 28.08.2019 privind aprobarea tarifelor pentru
prestdrile de servicii de exploatdri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publici a comunei Putna, judelul suceava, propusd pentru licitalie , negocieri
prestdri servicii silvice, sau in regie proprie ce se recoltiazd in anul 2019 din partida
8322



T.Proiect de hotdr^re nr. 44g2 din 2g.0g.2019 privind aprobarea pre{ului devdnzare pentru masa remnoasd din fondur forestier proprietate publicd a comunei putna,judelul Suceava, ce se recolteazd in anul 2019:
8. Diverse

. . 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate devoturi.
Se dd cuvdntur d-ui primar cor.o_amd Gheorghe care prezintd,referatur de aprobareqi proiectul de hotdrare privind rectificarea bugeiurui de venituri ii-.ir"riri.1 pe anur

Se supune ra vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturide cdLtre roli cei l2 consilieri prezenli la gedinp.
In continuare domnul primar prezint, referatur de aprobare gi proiectur de hotdr^reprivind aprobarea achiziliondrii d-e servicii de consultanla, asisten{d gi reprezentarejuridica in dosarul cu Comarilan Ddnul Dumitru Vasile .

se supune la vot acest proiect de hotardre pi este aprobat in unanimitate de voturide cdtre roli cei l2 consilieri prezenli la Sedinia. 
'

Se prezinta de cdtre d-ul primai refeiatur de aprobare si proiectul de hot[rdreprivind modificarea puncturui 6 din anexa nr. 1 ra H.c.L. nr. 55 din za.,oi.zotzprivindstabilirea situaliilor deosebite care justifici acordarea ajutoareror i" ,rg."id, irere dec6tcele datorate calamitdlilor naturare, incendiilor, accidentelor in cori;?;il; cu Legearu.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificdril. Ei "".pr"iar1"'ult..iou.. ,acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de cdtre cei 12 consili..i ro.uii prezen{i la5edin{a.
In continuare domnul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hotdr6reprivind aprobarea modificaiii organigramei 9r ,tutrtui de func1ii pentru aparatul despecialitate al primarurui .o-rrii rutna, juielut suceava . il'.rlp*. rir vot acestproiect de hotdrare gi este aprobat in unani-itut" Je voturi de cbtre toli cei 12 consilieriprezenli la gedinld.
In continuare, domnii consilieri rocali Lucaci Daniel gi Turtd Ionul aratd cd seretrag din sard intrucat nu d3rgs9 sr participle ru dircuiu.eu ;i **;#;t[r6rilor deconsiliu local.privitoare la administra.eu mus"i l"rnnour. a comunei.
In continuare domnur primar prezintd referatul a. up.ot*" qi proiectul de hotdrdreprivind modificarea H.c.L. nr. rc ain 26.02.2019 refbritoare ra aprobarea volumurui demasd lemnoasi din fondul_ forestier proprietate publicd u .*urr"l puira, judelulSuceava, administrat de ocorul silvic putna 

,si o.otrt situi" cirribaba, ce se recorteazdin anul 2019 qi modul de valorificare u u.".t"iu.- se supune il;;; ;;proiect dehoJ[rare gi.este aprobat in unanimitate de voturi de catre toli cei 10 consilieri rdmasi insala de gedinle lvr vvr r w v\,rr1r'rErr

.In continuare domnul primar prezintE referatul de aprobare gi proiectur de hotdrdreprivind aprobarea tariferor pentru prestdrile de servicii ae e*pro#.r io..rtr".. p.nu,masa lemnoasd din fondur forestier proprietate publicd u 
'.o.*"i-pu,*, 

judetulSuceava, propusd pentru ricitalie , n.go.i".i p."rta.i'..rui"ii silvice, sau in regie proprie



ce se recolteazi in anul 2019 din parlida 8322. Se supune la vot acest ploiect de hot6rAre

gi este aprobat in unanimitate de voturi de citre toli cei 10 consilieri ramaqi in sala de

sedinte.' 'in 
continuare domnul primar prezint6 referatul de aprobare gi proiectul de hotlrdre

privind aprobarea pre{ului de ydnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier

prop.i"tut" publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd in anul 2019' Se

;"p;" la vtt acest proiect de hot[rdre gi este aprobat in unanimitate de voturi de cdtre

toli cei 10 consilieri rdmaqi in sala de gedinle.

Se d6 cuvdntul domnului primar care dd citire cererii numitului Biholar Vasile -

Ioan care solicit6 s6 aduci in disculia Consiliului local Putna posibilitatea semndrii de

cStre primarul comunei a procesului verbal de vecindtate a1 terenului in suprafala de

2213 m.p. delinut de susnumitul in locul vecinilor Rogu costel, Mutescu Gavril 9i Rotar

veronica care nu au putut fi g6sili pentru a selnna , in vederea indeplinirii condiliilor

necesare inscrierii posesiei in cartei funciard. in continuare domnul primar prezinta

planul de amplasament pentru suprafalade2213 m.p. qi planul de vecinStdli gi solicitd
-Consiliului 

local sE se pronunle privitor la posibilitatea semndrii de cdtre primar pentru

vecin6tatea cu RoEu Costel, Mutescu Gavril Ei Rotar Veronica Se supune 1a vot

solicitarea domnului primar gi aceasta este aprobatd in unanimitate de voturi de cdtre cei

12 consiiieri locali prezen{i la qedin!6.

in continuare, domnului primar care dd citire cererii numitului Rotar Grigore care

solicit6 s6 aduc6 in disculia 
-Consiliului 

local Putna posibilitatea semndrii de c6tre

primarul comunei a procesului verbal de vecindtate a1 terenului in suprafala de 2243

m.p. delinut de susnumitul in locul vecinului Rotar Mihai cale nu a putut fi gisit pentru

u ,..r,u , in vederea indeplinirii condiliilor necesale inscrierii posesiei in cattea

funciara. in continuare Oomnut primar prezinta planul de amplasament pentru suprafala

de 2243 m.p. qi planul de vecinatAli qi solicitl Consiliului local sE se pronunte privitor la

posibilitatea semndrii de c6tre primar pentru vecindtatea cu Rotar Mihai . Se supune la

vot solicitarea domnului primar qi aceasta este aprobata in unanimitate de voturi de c6tre

cei 12 consilieri locaii prezen{i 1a qedin!6.

Se d6 cuv6ntul doamnei Zubag Omeila Daniela care aduce in atenlia consiliului

1oca1 unele probleme reclamate de cet6{eni precum:

- Alimentarea defectuasd cu apd a comunei ;

- Necesitatea ludrii de m[suri pentru orpirea circuldrii maginilor de mare tonaj

pe drumul dela Peco deoarece afecteazd temeliile gardurilor din zon6.

preia cuvdntul doamna Cenuqi Nohai Nicoleta care aratd ca sunt mulli cetileni care

intreabi dacd se vor face lucrdri de amenajare a Eanturilor aferente drumului DN 2 H'

Se dd cuv6ntul domnului primar care rispunde sesizdrilor doamnelor consilier dupi

cum urmeazd :



noului proiect aflat in derulare Ei care a suferit intdrzieri.- Pentru rezolvarea problemei circulaliei maqinilor de mare
sesizare citre Postul de polilie putna care sd ia misuri de
care nu respectd semnul de circulalie amplasat in zon6.- Lucrdri de amenaj are a ganfurilor din comunE se vor face dupi implementare

_ proiectului de apd gi canalizare deoarece se vor executa sEpatuii in zond.
Drept care s,a incheiat prezentul spre cele legale.

- Aratd ci problema apei se va rezolva definitiv in momentul implementdrii

tonaj trebuie fEcutd
sanclionare a celor

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETARUL GENERAL AL COMTINEI PUTNA
CENU$ANO NICOLETA DOBO$ ANCA


