
CONSILIUL LOCAL AL COMI-NEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30 octombrie 2020, cu ocazia desfbqurdrii lucrdrilor qedinlei
extraordinarc a Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozitia scrisd nr. 162

din 30 octombrie 2020 qi se desfbqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a

se putea pdstra o distanlb suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie qi mdqti de proteclie aqa incAt si se respecte mdsurile de evitare a rdsp6ndirii
COVID-19.

Domnul primar mullumeEte pentru promptitudine qi solicit6 sd se pdstreze o
distanla de minim 2 m intre persoane Ei aratd ca se impune ca lucrdrile qedinlei sd fie c6t
mai scurte aqa incdt sd fie respectate mdsurile de evitare a rdspdndirii COVID-19.

Domnul primar aratd, c5 a fost primit Ordinul prefectului nr. 840 din 30.10.2020
privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a Consiliului Local al
comunei Putna, judelul Suceava. AvAnd in vedere necesitatea asiguririi tuturor
condiliilor necesare desfEqurdrii qedinlelor de consiliu local qi a funcliondrii eficiente a
Primdriei Putna, prin aducerea la indeplinire a atribuliilor avute, domnul primar a

considerat necesard convocarea de urgenld a Consiliului Local in gedinJd extraordinarE,
de indat6, conform art. 134, alin.(4) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ pentru alegerea preqedintelui de qedinld, organizarea comisiilor de
specialitate qi alegerea viceprimarului comunei

Fdc6ndu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile qedinJei, doamna Dobog Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicS cd la lucrdrile qedinlei de astdzi participd
un numSr de 12 consilieri din cei 12 consilieri in funclie, D-nul Schipor Vasile lipsind
motivat din considerente medicale.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii gedinlei privind ceremonia de
constituire a consiliului local din data de 30.10.2020 fiind pus la dispozilia consilierilor
locali pentru consultare inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat
in unanimitate de voturi in forma prezentatd, , f.ard a se aduce modificdri sau completdri
asupra conJinutului sdu.

In continuare doamna secretar general informeazd pe domnii gi doamnele consilier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 drn O.U.G. nr. 5712019-Codu1
administrativ conform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile



prevAzute de cartea I titlul IV din Lesea nr. 16112003, cu modificdrile gi complet[rile

ulterioare , ffie obligalia s6 se ablind de la emiterea sau participarea la emiterea ori

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

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

solie sau rude ori afini pand la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand frzicd sau

luiioi"a fald de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligafii; c) o societate la

lare deline calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator sau de la care obline

venituri; d) o alt6 autoritate din care face parte; e) orice persoan[ fizicd sau juridicd, alta

dec6t autoritatea din care face parte , care a fbcut o platd c[tre acesta sau a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau fundalie din care face parte solicit6nd sd

comunice dac6 exist[ un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la

vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedin{ei.

in continuare se face cunoscut faptul cd au fost constituite doud grupuri ale

consilierilor, respective grupul PNL gi grupul PSD in funclie de partidele sau alianlele

politice pe ale raro. liste au fost aleqi, dacd sunt in numdr de cel pulin 3, in conformitate

Lg p..u"derile art.208 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ. Lider al

grupului pNL a fost ales domnul consilier local Aanei Marius Cristian iar liderul

grupului PSD doamna consilier ZubaE Ornella Daniela.^ t, continuare domnul primar aduce Ia cunoqtinld faptul c5, in cadrul acestei

gedinle, se impune ca necesard alegerea de citre Consiliul Local a unui preqedinte de

qedinli, pentru o perioadd de trei maxim luni, respectiv lunile octombrie-decembrie

2O2O soficitand ta r. fac6 propuneri in acest sens. Domnul Aanei Marius Cristian

propune pe doamna consilier local Cenqd Nohai Nicoleta. Se supune Ia vot propunerea
g.rta 

Ei iste aprobatd cu 1 1 voturi pentru doamna Cenuqd Nohai Nicoleta ablindndu-se

de la vot.
in continuare , preqedintele de Eedin!6 prezintdordinea de zi a Eedinlei :

1. Proiect de hotdrfire nr. 5716 din 30.10.2020 privind alegerea preqedintelui de

qedinld, iniliat de primarul comunei;
2. Proiect de hotSrfire nr. 57lg din 30.10.2020 privind organizatea Comisiilor de

specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna,

judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;
3. Proiect de hotdrfire nr. 5722 din 30.10.2020 privind alegerea viceprimarului

comunei Putna , judeful Suceava iniliat de primarul comunei;

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

voturi.
Se dd cuv6ntul d-ui primar CoroamS Gheorghe, pentru a prezenta referatul de

motivare qi proiectul de hot[rdre privind orgatizarea Comisiilor de specialitate pe

principalele domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Putna , judelul

Suceava .

i, conformitate cu prevederile art. 124 alin. (5) din Codul administrativ

nominalizarea membrilor f,rec6rei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iat a
consilierilor independenli de cdtre consiliul local, avdndu-se in vedere, de regul6,



opliunea acestora, pregdtirea lor profesionald gi domeniul in care iqi desfEgoard

activitatea. drept pentru care domnul primar solicitd celor doi lideri de grup sd facS

propuneri in acest sens.

Doamna consilier local Zubaq Ornella Daniela , liderul grupului PSD, face

urm[toarele propuneri :

/ Domnul consilier local Juravle Constantin in Comisia pentru administralia publicd
locald, juridicd qi de disciplinE, apdrarea ordinii qi liniqtii publice, a drepturilor
cet6jenilor.

/ DoamnaZubaq Ornella Daniela in Comisia pentru invS{6mAnt, sdndtate gi familie,
muncd gi proteclie socialS, activit[ri social-culturale, culte, proteclie copii.

y' Domnul Schipor Vasile in Comisia pentru programe de dezvoltare economico-
sociald, buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat al comunei,
agriculturd, gospoddrie comunal6, proteclia mediului gi turism, dupS ce acesta va
depune jurim6ntul.
Domnul consilier local Aanei Marius Cristian , liderul grupului PNL, face

urmEtoarele propuneri :

-Pentru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociali, buget,
finan{e, administrarea domeniului public qi privat al comunei, agriculturd, gospoddrie

comunald, proteclia mediului gi turism:
o Aanei Marius Cristian
o Andriescu Dorin
. Boghean Mihai Iulian
. Chifan Georgeta Gabriela
o Cuciurean Gheorghe
o Lucaci Daniel

Pentru Comisia pentru inv6{6mdnt, sinitate gi familie, muncd qi protec{ie social[,
activitIli social-culturale, culte, proteclie copii :

o Cenuqd Nohai Nicoleta
o Plamadd Tudor

-Pentru Comisia pentru administralia publicd 1oca16, juridicd qi de disciplind,
apdrxea ordinii gi liniqtii publice, a drepturilor cetilenilor:

o Breabin Ileana
o Crelan Ciprian Florentin - candidat independent.

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre, cu propunerile ftcute de liderii
grupurilor gi este aprobat in unanimitate de voturi de cdtre toli cei 12 consilieri prezen{i
1a qedinld.

In continuare se ia o scurtd pauzd in care Comisiile de specialitate iqi aleg
preEedintele Ei secretarul intocmind in acest sens un proces verbal.

Comisia pentru administralia publicd local6, juridicd qi de disciplind, apdrarca
ordinii gi liniqtii publice, a drepturilor cetS{enilor analizeazd, Ei proiectul de hotdrdre
privind alegerea viceprimarului comunei qi intocmeqte un aviz favorabil pe care iI
inainteazd, secretaruui general al comunei.



In continuare, d-ul primar Coroamd Gheorghe prezintd referatul de motivare gi

proiectul de hotdrAre privind alegerea viceprimarului comunei Putna, judelul Suceava .

Conform prevederilor art. 152 din Codul administrativ viceprimarul este ales, prin
vot secret, cu majoritate absolutd, din rdndul membrilor consiliului local, la propunerea

primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bazd de buletine de

vot. Alegerea viceprimarului se realizeazdprinhotdrdre a consiliului local.
Prin majoritatea absolut6 se inlelege primul numdr natural strict mai mare dec6t

jumdtate din totalul membrilor in funclie ai consiliului local, in cazul comunei Putna

fiind de 7.

Se trece la efectuarea de propuneri pentru funclia de viceprimar Ei domnul primar
Gheorghe Coroamd propune pe domnul consilier local Aanei Marius-Cristian. Alte
propuneri nu mai sunt ftcute.

Se ia o pauzd" de 15 de minute pentru completarea buletinelor de vot, iar ulterior
se trece la efectuarea operaliunilor de votare. Pentru exprimarea opliunii se folosesc

cuvintele da sau nu.
Dupd efectuarea operaliunii de votare secretarul general al comunei impreund cu

preEedintele de qedinla au deschis urna gi au stabileascd rezultatul votului, repectiv 12

voturi cu menliunea DA pentru alegerea domnului Aanei Marius Cristian in func{ia de

viceprimar al comunei Putna, judelul Suceava.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 12 consilieri prezen{i la qedin{d.

Se dd cuvAntul domnului Aanei Marius Cristian care mullumeqte domnului primar
pentru propunerea fbcutd qi doamnelor Ei domnilor consilieri pentru. votul dat in
unanimitate. Domnul Aanei Marius Cristian aratd c[ a avut in trecut o bund colaborare

atAt cu domnul primar cAt Ei cu membrii Consiliului local Ei e convins cE aceastd bund

colaborare va continua Ei cu noul consiliu local in vederea analizdrli qi adoptarii
hotdr6rilor necesare implementdrii unor proiecte necesare dezvoltdrii comunei.

Se d[ cuv6ntul domnului Crelan Ciprian-Florentin care adreseazd sincere felicitdri
domnului primar Gheorghe Coroamd ales cu majoritate cov6rEitoare datoritd realizdrtlor
din mandatele anterioare, ii ureazd sd aibd parte de multd sdndtate qi la cdt mai multe
realizdri in noul mandat.

tn continuare, domnul consilier local Cre{an Ciprian Florentin felicitd Ei pe

domnul Aanei Marius Cristian-viceprimar ales in unanimitateEi ii ureazd. mult succes in
activitate. Colegilor consilieri locali le comunicd speranla intr-o bund colaborare qi le
cere sd se dezic[ de orice interes personal sau de partid pentru a lua decizii doar pentru
binele cetdtenilor.

In continuare domnul primar aratd cd cetSlenii comunei au aEteptdri de la aleqii
locali care trebuie s[ iqi pistreze o imagine bun6, toate problemele semnalate de ace;tia
trebuind a fi discutate in vederea gasirii unei solulii gi asta se poate face doar cu o bun[
colaborare intre executivul Ei legislativul comunei.

in incheiere doamna Anca Doboq , secretarul general al comunei, informeazdpe
toli aleqii locali cu privire la obligalia de a depune in termen de 30 de zil,e de la data



numirii in funclie a declaraliilor de avere qi interese in conformitate cu prevederile Lg.
17612010.

Av6nd in vedere ci nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-na CenuEa
Nohai-Nicoleta presedintele de sedintd declari inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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