
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

tncheiat astdzi 31 ianuarie 2020 , cu ocazia desfEgurdrii lucrdrilor gedinlei ordinare

a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna ianuarie 2020 .

$edinla a fost convocatd de citre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 9 din

23 ianuarie 2020 .

Fdcdndu-s e prezen\a consilierilor locali la lucririle qedinlei, D-na Doboq Anca -

secretarul general al comunei Putna- , comuni cd cd la lucr6rile qedinlei de astdzi

participi toli cei 12 consilieri locali in func{ie.
procesul verbal incheiat cu ocazia desfbgurlrii qedinlei extraordinare a consiliului

local din data de 08 ianuarie 2O2O fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru

consultare inainte de inceperea lucrlrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate

de voturi in forma prezentatd, |arl a se aduce modificdri sau completdri asupra

conlinutului sdu.

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local

despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din O.U.G. ff. 5712019-Codul

administrativ conform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile

prev[zute de cartea I titlul IV din Leeea nr. 161/2003, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare, are obligalia sd se ablina de la emiterea sau participarea la emiterea ori

adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului

juridic respectiv, aare ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) so!,

iolie sau rude ori afini pdni la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizici sau

;uiiAica fald de care alesul local are calitatea de debitor al 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 alti autoritate din care face parte; e) orice persoand fizicd sau juridicd', alta

dec6t autoritatea din care face parte , eare a fbcut o platd cdtre acesta sau a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestuia; f) asocialie sau fundalie din care face parte solicitdnd s5

comunice daci existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la

vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedinlei.

b-ul primar Gheorghe Coroami solicit suplimentarea ordinii de zi a qedinlei cu un

proiect de hotdrdre, respectiv:



Proiect de hotdrAre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al
comunei Putna, judelul Suceava in domeniul public al acesteia , motivat de solicitarea
primitd de la Serviciul Teritorial al Poliliei de Frontierd Suceava.

Se supune la vot solicitarea domnului primar Ei este aprobatd in unanimitate de
voturi.

in continuare D-ul Plamadd Tudor preqedinte de qedin!6, prezintd proiectul
ordinii de zi dupd cum urmeazS:

1. Proiect de hotdrdre nr. 379 din 23.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri
qi cheltuieli pe anul 2020, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdrAre nr. 4117 din 07.08.2019 privind organizareapazei comunale

ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice gi ale cetSlenilor gi a protecliei persoanelor

din cadrul comunei Putna, judelul Suceava pentru anul 2020, iniliat de primarul
comunei;

3. Proiect de hotdrAre nr. 4560 din 30.08.2019 privind instituirea de taxe speciale

pentru prestarea unor servicii publice locale in anul 2020, iniliat de primarul comunei;
4. Proiect de hotdrdre n-r. 4354 din 22.08.2019 privind stabilirea taxelor in sume

fixe pentru inchirierea terenurilor ce apa(in domeniului public qi privat al comunei qi a

taxelor percepute pentru desfacerea mdrfurilor gi produselor agroalimentare qi

industriale, pe domeniul public gi privat al comunei pentru anul2020 iniliat de primarul
comunei;

5. Proiect de hotdr6re nr. 4688 din 09.09.2019 privind aprobarea Planului de

acliuni gi lucrdri de interes local intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.

41612001 privind venitul minim garantat, iniliat de primarul comunei;

6. Proiect de hotdrAre nr. 382 din 23.01 .2020 privind aprobarea decontdrii
transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziald

,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru lunile noiembrie Ei decembrie 2019 ,

iniliat de primarul comunei;

7. Proiect de hotdrAre nr. 385 din 23.01 .2020 privind aprobarea modificdrii
organigramei qi statului de funclii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei;

B. Proiect de hotdr6re nr. 388 din 23.01.2020 privind aprobarea numdrului de

asistenli personali ai persoanelor cu handicap , iniliat de primarul comunei;

9. Proiect de hotdr6re nr.391 din 23.01.2020 privind modificarea qi completarea
Hotdrdrii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru
funcliile publice qi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;



10. Proiect de hotdrAre nr. 395 din 23.01.2020 privind aprobarea Planului de
aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de
urgenta pentru anul2020la nivelul comunei Putna, judetul Suceava , iniliat de primarul
comunei;

1 1. Proiect de hotdrdre nr. 534 din 3 1.01 .2020 privind aprobarea trecerii unui bun
din domeniul privat al comunei Putna, judelul Suceava in domeniul public al acesteia ,

in(iat de primarul comunei
12. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de

voturi.
Preia cuvdntul d-na Dobog Anca -secretarul general al comunei Putna care face

cunoscut domnilor consilieri despre necesitateaprezentdrii pAn6 la data de 28 februarie
2020 a rapoartelor de activitate ca gi consilieri locali pentru anul 2019, inm6nAnd
fiecdruia dintre consilieri adrese in acest sens.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea bugetului de venituri ;i cheltuieli pe anul2020. D-ul primar aratd, cd
in proiectul de buget au fost prevdzute sume pentru propunerile fEcute de domnii
consilieri .

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi.
Se prezintd de cdtre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare

referitor Ia organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice qi
ale cet[]enilor qi a protecliei persoanelor din cadrul comunei Putna, judelul Suceava
pentru anul2020 .In urma supunerii la vot a acestui proiect de hotdr6re este aprobat in
unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale in anul
2020. Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce apa11in
domeniului public qi privat al comunei gi a taxelor percepute pentru desfacerea
mdrfurilor gi produselor agroalimentare qi industriale, pe domeniul public Ai privat al
comunei pentru anul 2020. D-ul primar aratd, cd au fost menlinute taxele stabilite anul
trecut. Se dd cuvAntul domnului consilier Plamadd Tudor care propune ca taxa pentru
terenurile folosite pentru activitSli de transport, depozitare material lemnos s6 fie de I
leil m.p.l 1un5. taxa existentd fiind prea mare Ei greu de incasat. D-ul primar intervine qi
aratd cd va fi frcut[ Ocolului Silvic Putna o adresi prin care se va solicita comunicarea
autorizatiilor de exploatare mas[ lemnoasd aqa inc6t si se poatd incasa taxa pentru
terenurile comunei utilizate ca Ei platformi de lucru.Se supune la vot proiectul de
hotdrAre cu amendamentul propus de domnul Plamadd Tudor qi acesta este aprobat in
unanimitate de voturi .



In continuare, d-ul primar, prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de ac{iuni qi lucrdri de interes local intocmit in conformitate
cu prevederile Legii nr. 4 t6l200l privind venitul minim garantat.Se supune la vot acest
proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, doamna consilier Cenuqd Nohai Nicoleta qi domnul consilier
Boghean Viorel aratd. cd se retrag din sal6 intruc6t nu doresc sE participle la discutarea qi
adoptarea hotirArii de consiliu local privitoare la decontarea navetei cadrelor didactice
intrucAt fac parte din consiliul de administralie al $colii gimnaziale Putna.

In continuare d-ul primar prezintd referatul de motivare qi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didaitice navetiste de la
$coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru lunile noiembrie qi
decembrie 2019. Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi aprobat cu 10 voturi
pentru.

In continuare d-ul primar prezintd referatul de motivare gi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea modificdrii organigramei qi statului de funclii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava . Se supune la vot acest
proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd referatul de motivare qi proiectul de hotar6re
privind aprobarea numdrului de asisten{i personali ai persoanelor cu handicap . Se
supune la vot acest proiect de hot[r6re gi este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd referatul de motivare gi proiectul de hotarfire
privind modificarea gi completarea Hotdr6rii Consiliului Local nr. 4 din 31.01 .201g
referitoare la stabilirea salariilor pentru funcliile publice gi contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judeful Suceava. Se supune la vot
acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd referatul de motivare gi proiectul de hotdr$re
privind aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare
necesare gestionarii situatiilorde urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Putna,
judetul Suceava. Se supune Ia vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate
de voturi.

in continuare, d-ul primar prezintdreferatul de motivare gi proiectul de hot6r6re
privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al comunei Putna, judelul
Suceava in domeniul public al acesteia. Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi .st.
aprobat in unanimitate de voturi.

Preia cuv6ntul d-na Dobog Anca -secretarul comunei care prezintd Raporlul
privind serviciile gi activitdlile de asistenld medical comunitard derulate in anul ZOW Ae
c6tre Compartimentul de asistenld social gi autoritate tutelard din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava precum qi Raportul privind
activitatea desfEguratd de asistenlii personali ai persoanelor cu handitap grav din
comuna Putna, judelul suceava in semestrul II al anului 2olg.



l

l, Audnd in vedere c5 nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Plamadd

Tudor presedintele de sedint[ declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste

tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR G COMUNA PUTNA

Plamadd [udor


