
$edin{a a fost convocatd de
din21 februarie 2020 .

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 28 februarie 2020 , clt ocazra desfbqurarii lucrdrilor qedinlei
ordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna februarie 2o2o .

cdtre primarul comunei prin Disp ozi\ia scrisd nr. 3 1

Fdcdndu-se prezen\a consilierilor locali la lucrarile qedinfei, D-na Dobog Anca -secretarul general al comunei Putna- , comunicd c6 la luciarile gedinlei de astdziparlicipd toli cei 12 consilieri locali in funclie.
Procesul verbal ?ncheiat cu ocazia desfEqurdrii qedinlei ordinare a consiliului locaidin data de 31 ianuarie 2020 fiind pus la dispozilia consililrilor locali pentru consultareinainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de uridri, a fost aprobat in unanimitate de voturiin forma ptezentatd', frtd, a se aduce modificiri sau comptetari asupra conlinutului sdu.In continuare doamna secretar informe azd, pe domnii gi doamnele consilier localdespre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din o.U.G. ff. 57/2019-Coduladministrativ conform cdrora: 'iAlesul local aflat in conflict de interese .in condiliileprevdzute de cartea I titlul IV din Leeea nr. 161/2a03, cu modificarile gi completirile

ulterioare ' are obligalia sd se uulira o. tu .-itoea sau participar ea la emiterea oriadoptarea actului administrativ, de la incheierea sau particlpar ri tu incheierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folos material p..ri* sine sau pentru: a) so!,so{ie sau rude ori afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizici saujuridicr fa16 de care alesul local aie calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societatelacare deline calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator Jau de la care oblinevenituri; d) o attr autoritate din care face parte; e) orice persoan6 fizicdsau juridic d", altadec6t autoritatea din care face parte, care a frcut o platd-cdtre acesta sau a efectuat oricefel de cheltuieli ale acestuia; f) asociaJie sau fundaJie din.u.. r*. parte solicit6nd sdcomunice dacd existi un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire lavreun proiect inscris pe ordine a de zi a gedinlei.
D-ul primar Gheorghe Coroama soHcit suplimentarea ordin ii de zi a qedinfei cudoud proiecte de hot[r6re, la soric itarea ocorului silui. putna ,.rp.ctiu:
Proiect de hot[rare privind modificarea H.c.L. nr. 2 din 0g.01 .2020 referitoare laaprobarea volumului de masd iemnoasd din fondul forestier froprietate publicd acomulei Putna, judelul Suceava, administrat de ocolul silvic putna, ce se recolteazd inanul2020 qi modul de valorificare a acesteia.
Proiect privind aprobarea efectuarii de rucrdri

valorificare.
de ingrijire in partida 8303 fdrd



Se supune la vot solicitarea domnului primar qi este aprobat[ in unanimitate devoturi.
in continuare D-ul plamadd Tudor

ordinii de zi dupi cum urmeazd:
preqedinte de qedinfd, prezintd, proiectul

1' Proiect de hotdrdre n-r. 243 din 17.01.2020 privind aprobarea programului privind
acordarea de finanldri nerambursabile in anul 2020 din bugetul local ul .o*urr.i put.,u,
judelul Suceava, pentru activitdli nonprofit de interes local, iniliat de primarul comunei ;2' Proiect de hotdrAre nr. 1040 din 21.02.2020 privind aprobarea de princip iu a vdnzdrii
unui teren in suprafali de 368 m.p. apa(inAnd domeniului privat al comunei putna,
judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;
3' Proiect de hotdrdre nr. lo43 din 21.02.2020 privind aprobarea calendaruluiprincipalelor manifestiri cultural-artistice, sportive, sociale ii educative care sedesfbqoar[ in comuna Putna in anul 2020, pr.ru- qi a bugltrlui estimat aferent
organizdrri acestora, iniliat de primarul comune^i;
4' Proiect de hotirdre nr. 1046 din 21.02.2020 privind aprobarea decont6rii transportului
pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob putneanul
,, Putna , pentru luna ianuarie 2020, iniliat de primarul comunei;
5' Proiect de hotir6re nr. 1049 din 21.02.2020 privind aprobarea modific6rii H.C.L. nr.
78 din 31'10 '201 9 referitoare la aprobarea Regulamentului de organi zare Eifunclionare a
Consiliului Local comunal Putna, jude{ul Suceava , iniliat de primarul comunei;
6' Proiect de hotdrdre nr. 1052 din 21.02.2020 privind atestarea apartenenlei la
domeniul privat a unei suprafele de teren qi aprobarea completdrii inventarului
cuprinzand terenurile qi clddirile ce aparfin domeniului privat al comunei putna, jude]ul
Suceava, iniliat de primarul comunei;
7' Proiect de hotirdre nr. 1055 din 21.02.2020, privind aprobarea inchirierii prin
incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate priv ata a
comunei Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;
8' Proiect de hotdr6re nr. 1117 din 25.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr.2 din
08'01'2020 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasa din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de ocolul silvicPutna, ae se recolteazd, in anul 2020 gi modul de valorificare a acesteia, iniliat de
primarul comunei;

9'Proiect de hotdrdre nr. 1120 din 25.02.2020 privind aprobarea efectuarii de lucr6ri de
ingrijire in partida 8303 frrd valorificare iniliat de primarul comunei ;

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



In continuare presedinfii comisiilor de specialitate aduc la cunoqtinla faptul cd
avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea.uo*-.riui'previzut de
lege.

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea Programului privind acordarea de finanldri nerambursabile in anul
2020 din bugetul local al comunei Putna, judelul Suceava, pentru activitdli nonprofit de
interes 1ocal.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi.
Se prezintd de c[tre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare

referitor la aprobarea de principiu a vdnzdrii unui teren in suprafala de 368 m.p.
aparfinAnd domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava .in urma supunerii ia
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 aprobarea calendarului principalelor manifestf,ri cultural-artistice, sportive,
sociale gi educative care se desfdqoari in aomuna Putna in anul 2020, precum gi a
bugetului estimat aferent organizdrii acestora . Se supune la vot acest proieci de hotdidre
gi este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, doamna consilier Cenuqd Nohai Nicoleta qi domnul consilier
Boghean Viorel aratd, cd se retrag din salS intrucAt nu doresc s5 participle la discutarea gi
adoptarea hotardrii de consiliu local privitoare la decontarea navetei cadrelor didactice
intrucdt fac parle din consiliul de administralie al $colii gimnaziale putna.

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala
gimnazialS,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru luna ianuarie 2020. Se supune
la vot acest proiect de hotdrare gi aprobat cu 10 voturi pentru.

In continuare, d-ul primar, prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea modificdrii H.C.L. nr. 78 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea
Regulamentului de organizare Ei funclionare a Consiliului Local comunal Putna, judelul
Suceava .Se supune la vot acest proiect de hotirAre qi este aprobat in unanimitate de
voturi.

in continuare d-ul primar prezintd, referatul de motivare qi proiectul de hotdrdre
privind atestarea apaftenenlei la domeniul privat a unei suprafeie de teren Ei aprobarea
completdrii inventatului cuprinz6nd terenurile gi cladirile ce aparfin domeniului privat
al comunei Putna, judelul Suceava . Se supune la vot acest proielt de hotdr6re qi este
aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezintd, referatul de motivare qi proiectul de hotdr6re
privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti
permanente) proprietate privata a comunei Putna, judeful Suceava .Domnul primar
solicitd sd se facS propuneri pentru desemnarea unui membru Ei a unui membru supleant
din partea Consiliului local pentru a face parte din comisia de inchiriere. Domnul
Plamadd Tudor propune si facd parte din comisie ca membru titular doamna CenuEi -Nohai Nicoleta iar ca membru suplenat pe doamna consilier zubas ornella Daniela. Se



supune la vot propunerea ftcutd de domnul consilier Plamadd Tudor iar aceasta este
aprobatd cu 10 voturi pentru, doamnele consilier propuse ablinfindu-se de la vot.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare, d-ul primar prezintd referatul de motivare gi proiectul de hotdr6re

privind modificarea H.C.L. nr.2 din 08.01 .2020 referitoare la aprobarea volumului de
masd lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna, jude{ul
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazd" in anul 2020 qi modul de
valorificare a acesteia . Se supune la vot acest proiect de hotirdre qi este aprobat in
unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul primar prezintdreferatul de motivare gi proiectul de hotdr6re
privind aprobarea efectuarii de lucrdri de ingrijire in partida 8303 fbri valorificare . Se
supune la vot acest proiect de hotirdre gi este aprobat in unanimitate de voturi.

Av6nd in vedere c5 nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant D-ul plamada
Tudor presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR GENERAL COMI-INA PUTNA
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Dobo$ Anca
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