
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA

JUDETUI- SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 29 noiembrie 2019, cu ocazia desfEgurdrii lucrdrilor gedinlei
ordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 187

din 22 noiembrie 2019 .

FdcAndu-se prezenta consilierilor locali 1a lucrdrile gedinlei, Doboq Anca -

secretarul comunei Putna comunicd ci 1a lucrdrile gedinfei de astdzi participd un num6r
de 12 consilieri din cei 13 consilieri alegi.

Procesul verbal incheiat cu ocazia deslbqurdrii gedinlei ordinare de consiliu din
data de 31.10. 2019 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucririlor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezentatd, fErd a se aduce modificSr'i sau completdri asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar informeaz6 pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectArii prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 57l2019-Codu1
administrativ conform cf,rora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevazute de cafiea I titlul IV din Leeea nr. l6l/2003, cu modificdrile qi complet[rile
ulterioare, are obligatia sd se ablind de la emiterea sau participarea 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 pAni 1a gradul a1 Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd sau
juridicd fa{6 de care alesul local are calitatea de debitor a1 unei obliga{ii; c) o societate la
care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o alta autolitate din care face parle; e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta
dec6t autoritatea din care liace pafte, care a fEcut o plati c6tre acesta sau a efecfuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; I) asociatie sau fundalie din care face parte solicitdnd sA

comunice daci existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.

D-ul primar Gheorghe Coroamd solicita suplimentarea ordinii de zi a qedinlei cu
cinci proiecte de hotdrAre, urmare adresei nr. 276 din 28.11.2019 a Asocialialiei
Judefene pentru Api Ei Canalizare Suceava care solicitd aprobarea in regim de urgen!6 a
unor hotdrdri necesare pentru completarea documentafiei pentru proiectul regional
"Dezvoltarea infrastructurii de apd qi apd tzatd din judelul Suceava, in perioada 2014 -
2020" promovat prin Programul Opera{ional Infrastructura Mare (POIM) respectiv:



1. Proiect de hotdrare nr. 6309 din 2g.11.2019 privind aprobarea sruDIULtr
D_E FEZABILITATE gi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional
"Dezvoltarea infrastructurii de apd si apd uzatd din judelul suceava, in perioada 2014 _

2020" , initiat de primarul comunei ;

2. Proiect de hot6r6re nr. 6312 din 2g.11.2019 privind punerea 1a dispozilia
Societalii ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente inveitiliilor din cadrul proiectului
regional "Dezvoltarea infiastructurii de apb gi apd uzat6, din judetul suceava, in perioada
2014 - 2020, ini{iat de primarul comunei ;

3. Proiect de hot6ra'e nr.63r5 din 2g.1r.20r9 privind aprobarea valorii
investiliilor aferente UAT comuna putna gi a participdrii ionsiliului Local al UAT
comuna Putna la cofinanlarea Proiectului regional "Dezvoltarea infrastructurii de ap5 qi
apd uzatd din judelul Suceava in perioada 2ol4 - 2ozo., iniliat de primarul comunei ;

4. Proiect de hotdrAre nr. 6330 din 28. 1 1 .2019 privind aprobarea planului anual de
evolulie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Blneficiu pentru proiectul
regional "Dezvoltarea infrastructurii cle apd Ei apd. uzatd, din judeful suceava in perioada
2014 - 202C- qi n.randatarea reprezentantului Uaf comuna Putna s6 sustina si sd voteze
in Adunarea Generalr a Asocialiei Jude{ene pentru Api gi canalizare iuceava (AJAC
Suceava) aprobarea Planului anual de evorulie a tarifelor, iniliat de primarul comunei ;

5. Proiect de hotdrare nr.632i din 2g.11.2019 privind aprobarea modificarii
contractului de Delegare al Gestiunii qi mandatarea AJAC Suceava sd semneze Actul
Adilional nr. 5 in numele qi pe searra UAT comuna putna, iniliat de primarur comunei.

Se supune la vot solicitarea domnului primar gi este aprobati in unanimitate de
voturi.

D-ul Breabdn lonel Gabriel pr.eqedinte de
dupd cum urmeazd:

gedinld, prezintd proiectul ordinii de zi,

1. Proiect de hot6r6re nr. 6233 din 22.11.2019 privind rectificarea bugetului de
venituri qi cheltuieli pe anul 2019, iniliat de primarul comunei ;2. Proiect de hot6r'6re nr. 6236 din 22.11.2019 privind aprobarea decontdrii
transporlului pentru cadrele didactice navetiste de ra $coala gimnaziard
,, Mitropolit Iacob putneanul ,, putna , pentru luna octombri e 20rg, iniliat d'e primarul
comunei;

3. Proiect de hotdrdre nr.6239 din22.1i.2019 privind aprobarea pre(urilor dereferinld pentru masa lemnoasd pe picior care se rccolteazd, din fondul lbrestier
proprietate publica a comunei putna, j udelul Suceava , ini{iat de primarul comunei;



"1. Proiect de hotirare nr. 6309 din 2g.1r.2019 privind aprobarea STUDIULUIDE FFZABILITATE Ei a indicato'ilor tehnico-economici ai proiectuiui regional
"Dezvoltarea infrastructurii de apd qi apd, uzatd din judelul suceava, in perioada 2014 _

2020", ini\iat de primarul comunei ;
5. Proiect de hot6r6re nr.6312 din 2g.11.2019 privind punerea la dispozilia

Societalii ACET S.A. Suceava a tet'enurilor aferente investiliilor iin cadrul proiectului
regional "Dezvoltarea infrastructurii de ap6 qi apd uzatd, din judelul Suceava, in perioada
2014 - 2020" , iniliat de primarul comunei ;

6. Proiect de hotirAre nr. 6315 din 2g.11.2019 privind aprobarea valoriiinvestiliilor aferente UAT comuna putna qi a parlicipdrii ilonsiliului Local a1 uAT
comuna Putna la cofinanlarea Proiectului regional "Dezvoltarea infrastructurii de api gi
apd uzatd. din judelu1 Suceava in perioada 2014 - 2020., inifiat de primarul comunei ;

7' Proiect de hotdrdre nr. 6330 din 28.11.2019 privind aprobarea planului anual de
evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei cost-Beneficiu pentru proiectul
regional "Dezvoltarea infrastructurii cie ap6 qi apd. uzatE din jude{ul suceava in perioada
2014 - 2020 si mandatarea repreze,tantului uAT comuna putna sd suslind gi sa voteze
in Adunarea Generald a Asocia{iei Jude{ene pentru Ap6 gi canalizare Suceava (AJAC
suceava) aprobarea Planului anual de evolulie a tarifelor, iniliat de primarul comunei ;

8' Proiect de hotdrare nr.6327 din 2g.11.2019 privind aprobarea modificdrii
Contractului de Delegale al Gestiunii si mandatarea AJAC Suceava sd semneze Actul
Adilional nr. 5 in numele si pe searna UAT comuna putna, iniliat de primarul comunei.

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

voturi.
Se dd cuvantul d-ui primar coroamd Gheorghe care prezirrt.d referatul de aprobare

gi proiectul de hotrrdre privind rectiflcar.ea bugeiului de venituri qi 
"hJri.ti pe anul

2019.
Se supune la vot acest proiect cte hot6r6re gi este aprobat in unanimitate de voturi

de cbtre toli cei 12 consilieri prezen\i la gedinld.
ln continuare, doamna consilier cenugd Nohai Nicoleta qi domnul consilier

Boghean Viorel aratd cd se retrag din sa15 intrucAt nu doresc sa participle la Jiscutarea gi
adoptarea hotdrarii de consiliu local plivitoare la aprobarea oecontarii navetei cadrelor
didactice intrucat fac,parle din consili,l de administialie al $colii gimnariale putna.

In continuale domnur prirnal prczintE referatul de aproba.. !i proi".tut a. hotdrdreprivind aprobarea decontirii transpoltului pentlu cadrele didactice navetiste de 1a
$coala gimnazial5 ,, Mit.opolit Iacob putneanul 

,, putna, pentru runa octombrie 20r9.
Se supune la vot acest proiect cie hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi

de cdtre toli cei 10 consilieri rdrnaEi 1a qedin{i.
In continuare domnul prirnar pi'ezintd referatul de aprobare gi proiectul de hotirdreprivind aprobarea prelurilor cle refe.inld pentlu masa remnoasd pe picior care se

recolteazd din fondul forestie' prop'ietate puLlicd a comunei t utna, judelui Suceava .



Se supune 1a vot acest ploiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei i2 consilieri prezenli la gedin{d.

Se prezinta de cdtre d-u1 primar referatul de aprobare si proiectul de hotdr6re
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE qi a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului regional "Dezvoltarea infrastructurii de api Ei apd uzatd din
judelul Suceava, in perioada 2014 - 2020", acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre cei 12 consilieri locali prezer.rli la Eedinli.

in continuare dornnul primar prezintd referatul de aprobare qi proiectul de hotdr0re

privind punerea 1a dispozilia Societdtii ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente
investiliilor din cadlul Proiectului legional "Dezvoltarea infrastructurii de ap6 gi apd

uzatd din judelul Suceava, in pelioada 2014 - 2020" .

Se supune la vot acest proiect de hot6rAre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de citre to{i cei 12 consilieri prezenli la gedinta.

in continuare domnul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea valorii investiliilor aferente UAT comuna Putna qi a particip[rii
Consiliului Local al UAT comuna Putna la cofinanlarea Proiectului regional
"Dezvoltarea infrastructurii de apd gi apd tzatd din judelul Suceava in perioada 2014 -
2020".

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de c[tre to{i cei 12 consilieri prezenli la gedin{d.

in continuare domnul primal prezintd referatul de aprobare qi proiectul de hot5rdre
privind aprobarea Planului anual de evolulie a tarifelor conform rezultatelor Analizei
Cost-Beneficiu pentru Proiectul legional "Dezvoltarea infrastructurii de api gi apd uzatd
din judelul Suceava in pelioada 2014 - 2020" gi mandatarea reprezentantului UAT
comuna Putna si susfind qi sd voteze ir-r Adunarea GeneralS a Asocialiei Judelene pentru
Apa gi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evolulie a

tarifelor
Se supune la vot acest pt'oiect de hotir6re qi este aprobat in unanimitate de voturi

de cdtre toti cei 12 consilieri prezenJi Ia qedin{d.

in continuare dornnul prirnar prczintd referatui de aprobare gi proiectul de hotdrdre
privind aprobarea n.rodificdrii Contractului de Delegare al Gestiunii gi mandatarea AJAC
Suceava sd semneze Actul Adilional nr. 5 in numele qi pe seama UAT comuna Putna.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cltre toli cei 12 consilieri prezen(i 1a gedinld.

AvAnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuv6nt D-ul Breabdn
Ionel-Gabriel presedintele de sedintf, declari inchisa sedinta consiliului local si
multurneste tuturor pentru parliciparc.

Se dd cuvdntul domnului primar care dd citire cererii numitului Aga Dimitrie care

solicitl si aducd in discu{ia Consiliului local Putna posibilitatea semnlrii de c6tre
primarul comunei a procesului verbal de vecindtate al terenului in suprafald de 1871

m.p. delinut de susnumitul in locul vecinei Agoston Simona qi a procesului verbal de



vecinAtate al terenului in suprafald de 3219 m.p. delinut de susnumitul in locul vecinului
Gdnga Ilie care nu au domiciliu in conruna Putna Ei nu au putut fi gdsi{i pentru a semna,
in vederea indeplinilii condiliilor necesare inscrierii posesiei in cartea funciard. in
continuare domnul primar prezintd planurile de amplasament pentru suprafa(ele de 1871
m.p. qi 3219 m.p. qi planurile de vccindtdti qi solicitd Consiliului local sd se pronunte
privitor la posibilitatea semndrii de cEtre primar pentru vecindtatea cu Agoston Simona
gi Ginga Ilie. Se supune la vot solicitarea domnului primar gi aceasta este aprobatA in
unanimitate de voturi de cdtre cei 12 consilieri locali prezenli la gedin!6.

in continuale, domnul primal care dd citire cererii numitei Georgescul Viorica
care solicitd s[ aduci in disculia Coirsiliului local Putna posibilitatea semndrii de cdtre
prirnarul comunei a procesului verbal de vecin[tate al terenului in suprafald de 1117
n-r.p. delinut de susnumita in locul vecinei Rotar Veronica care, deqi este intabulatd pe
terenul proprietatea sa lefuzd nejustificat sd semneze procesul verbal de vecindtate, in
vederea indeplinirii condiliilor necesare inscrierii posesiei in cartea funciard. in
continuare domnul primar prezintd planul de amplasament pentru suprafala de 1117 m.p.
qi planul de vecinatSfi si solicitd Consiliului local sd se pronunle privitor 1a posibilitatea
semnirii de cdtre primar pentru vecindtatea cu Rotar Veronica. Se supune la vot
solicitarea domnului primar qi aceasta este aprobatd in unanimitate de voturi de citre cei
12 consilieri 1ocali prezenli la Eedin{n.

In incheiere domnul primar invite pe doamnele qi domnii consilieri locali la
manifestarile ocaziunate de sdrbdtorilea zilei nalionale a

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BREABAN IONEL_GABRIEI,

SI]CI{ETARUL GENERAL COMUNEI PI]TNA
CA


