
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JTIDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 27 noiembrie 2020, cu ocazia desfaqurdrii lucrdrilor qedin{eiordinare a consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna noiembrie 2020 .

$edinfa a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozi[iascrisd nr.200din 19 noiembrie 2o2o;i se desfbqoari in sala mare a cdminului cultural putna pentru ase putea pdstra o distan!5 suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materialedezinfeclie qi mdgti de proteclie a;a incat sa se respecte masurile de evitare a r6sp6ndiriiCOVID-19.

Fdcandu-se ptezenla consilierilor locali la lu.crdrile gedinlei, doamna Dobog Anca- secretarul general al comunei Putna comunicd ca la lucraril. l.ai"t. i de astdziparticipaun to{i cei 13 consilieri in functie. Precizam raptrt cd. domnul consilier local schiporvasile Ei doamna zubaq omella baniela au participat online la toatd gedinla pe aplicafiaaudio-video whatsapp.

La Eedinld mai parlicipd qi domnul Giina! Ioan.

Procesul verbal incheiat cu ocaziadesfbqurdrii gedinJei extraordinare a consiliuluilocal din data de 11 noiembrie 2020 fiind pus ia dispoziliu 
"orrritierilor locali pentruconsultare inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi,a fost aprobat in unanimitatede voturi in forma ptezentatd', frrd a se aduce modificdri sau completari asupraconlinutului sdu.

In continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier localdespre necesitatea respectarii prevederilor aft. 22g din o.u.c. ru. 57/201g-coduladministrativ conform cirora: 'iAlesul local aflat in conflict de interese in condiliileptevdzute de cartea I titlul IV din.Legea nr. 161/2003, cu modificarile gi completdrileulterioare, are obligalia sd se uuri"a Gl" 
"-lt.rea sau participarea la emiterea oriadoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participar ea laincheierea actuluijuridic respectiv, 

?ar? ar putea produce un folos material p.rri* ,ir. ,u, pentru: a) so!,sotie sau rude ori afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd saujuridici fala de care alesul local ie calitatea de o.uito, ar unei obligalii; c) o socie tatelacare de{ine calitatea de asociat unic ori func}ia de administrator iau oe Ia care oblinevenituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoana frzipdsau juridic d, altadecat autoritatea din care face parte 
' ?ar.e 

a fbcut o platdcdtre acesta sau a efectuat oricefel de cheltuieli ale acestuiu; ft asocialie sau fundfrie din care face parte solicitand sd



comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire lavreun proiect inscris pe ordine a de zi a gedin{ei.
In continuare domnul primar Gheorghe Coroamd solicitd suplimentarea ordinii

de zi cu trei proiecte de hotdrAre dup6 cum uimeazd:
1' Proiect de hotdrAre nr. 6248 din 25.11.2020 privind modificarea H.C.L. nr.2

din 08'01 '2020 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier
proprietate pubiicd a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic
Putna, ce se recolteazd' in anul 2020 gi modul de valorifi aare a acesteia, iniliat de
prirnarul comunei ;

2' Proiect de hotatdre nr. 6251 din 25.11.2020 privind aprobarea prelului de
vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna,
jude{ul Suceava, ce se rccolteazd, in anul 2020, dinpartizile g365 qi 8366, iniliat de
primarul comunei;

3' Proiect de hotdrdre nr.6254 din 25.11.2020 privind rectificarea bugetului de
venituri qi cheltuieli pentru anul2020, iniliat de primarul comunei ;

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi si aceasta este
aprobatd in unanimitate de voturi.

in continuare D-na CenuEi Nohai Nicoleta pregedinte de gedin{[, prezintd,proiectul ordinii de zi dupd cum urmeazd:
1' Proiect hotdrare privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar

pe trim. III al anului 2020, iniliat de primarul comunei ;2' Proiect hotdrAre privind completarea H.C.L. nr. B l/3o.lo.2o2o referitoare laotganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate aleConsiliului local al comunei Putna, judelul Su..uuu , iniliat de primarul comunei ;3' Proiect hotir6re privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele
didactice navetiste de la $coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob putneanul ,, putna, pentru
luni1e septembrie qi octombrie 2020, iniliat de primarul comunei;

4' Proiect hotdr6re privind aprobarea numdrului Ei a cuantumului lunar al burselor
de care pot beneficia elevii $colii gimnaziale "Mitropolit Iacob putneanul,, putna,
pentru anul gcolar 2019-2020 iniliat de primarul comunei ;

5' Proiect hotdrdre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local putna,
judelul Suceava in cadrul Consiliului de administralie al $colii gimnaziale ,, MitropolitIacob Putneanul" Putna pentru anul qcolar 2019-2020 iniliat d" p".i*arul comunei.

6' Proiect hotdrare privind aprobarea includerii in fondui forestier gi amenajarea
silvicd a unor terenuri parlinAnd domeniului privat al comunei putna, judelul suceava
iniliat de primarul comunei;

7 ' Proiect hotir6re privind modificarea H.C.L. nr. 2 din08.01 .2020 referitoare la
aprobarea volumului de masd lemnoasi din fondul forestier proprietate public6 a
comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de ocolul Silvic putna, ce se recolteaza in



anul 2020 qi modul de valorifi care a acesteia, iniliat de primarul comunei -caracter
individual;

B' Proiect hotdrdre privind aprobarea prelului d,e vdnzare pentru masa lemnoasddin fondul forestier proprietate publicd a comunei putna, judelul Suceava, ce se
tecolteazd in anul 2020, dinpartizile 8365 Ei 8366 indiat de primarul comunei -caracter
individual;

9' Proiect hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul
2020, iniliat de primarul comunei -caracter individuar;

10. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate devoturi.
in continuare pre$edin{ii comisiilor de specialitate aduc la cunoqtint6 faptul cdavizele comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prev6 zut deleoc

in continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarareprivind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trim. III al anului 2020.
Se supune la-vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturide cei 13 consilieri locali.
Se prezintd de cdtre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotararereferitor la completareaH'c.L. nr. &1/30. r0.2020 referitoare la or:ginizarea comisiilor despeciaiitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului local al comunei putna,judelul suceava'in urma supunerii la vot a acestui proiect de hotdr6re este aprobat inunanimitate de voturi.
in continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarare

privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coalagimnazialf, ,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru lunile septembrie ;i octombrie
2020 .

Se supune la vot acest proiect de hotirAre qi este aprobat cu 12 voturi pentrudomnul consilier local crelan ciprian Florentin ablindndu-se de la vot.in continuare, d-ul p.irru.'p."rirr, *i.."t,rrt de motivare si proiectul de hotarareprivind aprobarea num6rului qi a cuantumului lunar al burselo, i. .ur. pot beneficiaelevii $colii gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" putna, pentru anul gcolar 2olg-2020.
Se supunQ ]a v9t acest proiect de hotdr6re gi este aprobat cu 12 voturi pentrudomnul consilier local crelan ciprian Florentin ablindndu-se de ra vot.in continuare, d-ul primar'fr;il;-;i;;l'd. *otiuare si proiecrul de hotarareprivind desemnare a leprezentanlilor consiliului Local putna, judefJ Suceava in cadrulconsiliului de administralie al $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob putneanul,,putna

pentru anul qcolar 2019-2020 solicitand sd se faca propuneri in acest sens. Domnulconsilier local crefan ciprian Florentin propune p. oou-rra cenuqa Nohai Nicoleta Ei pedomnul Plamadd Tudor.
Se supune la vot acest proiect de hotdrare gi este aprobat cu 12 voturi pentrudomnul consilier local cre{an ciprian Frorentin abfin6ndu-se de la vot.



in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea includerii in fondul forestier qi amenajarea silvicd a unor terenuri
pa{in6nd domeniului privat al comunei Putna, jude}ul Suceava.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 13 consilieri locali.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
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, judelul
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazd, in anul 2O2O qi modul de
valorificare a acesteia.

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 13 consilieri locaii.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea pre{ului de vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd, in anul 2020, din
parttzile 8365 Ei 8366 .

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 13 consilieri locali.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2020. Se supune la vot
acest proiect de hotdrdre gi este aprobat cu 11 voturi pentru domnii consilieri locali
crelan ciprian Florentin qi Andriescu Dorin ablinandu-se de la vot.

Se di cuv6ntul domnului primar Coroamd Gheorghe care arutd cd a purtat disculii
la Bucureqti la Compania Nafionald de Investilii in vederea oblinerii f,rnan!,arii pentru
implementarea a trei proiecte la nivelul comunei Putna, dupd cum urmeazd:

-Construire centru medical- dispensar uman pe vechea localie a sediului poqtei in
vederea asigurdrii de servicii medicale corespunzdtoare pentru cetdfenii Comunei,
necesar avAnd in vedere ;i sesizirile privind activrtatea actualS a medicului de familie
existent in comunS.

Solicitd cuv6ntul domnul Gdina! Ioan care intreabd de ce sediul cabinetului
medical care a aparlinut primdriei a fost vAndut.

Preia cuvdntul doamna Dobo; Anca- secretar general comund, care aratd, cd,
vdnzarea cabinetelor medicale s-a fEcut conform prevederilor legale , respectiv O.U.G.
6812008, care permitea medicilor de familie s5 cumpere spaliile in care iqi desfrqurau
activitatea cu obligafia menlinerii destinaliei de cabinet medical necesar desfbEur6rii
activitatilor medicale.

Reia cuvAntul domnul primar care aratd cd al doilea proiect, pentru care este
realizat deja studiul de fezabllitate, vizeazd, modernizarea Cdminului cultural Putna,
respectiv inlocuirea fotoliilor existente, extinderea spaliului pentru centralS qi grupuri
sanitare corespunzdtoare Ei o bibliotecd comunald modem[.

_ Al treilea proiect dorit a fi implementat vizeazd restaurarea Bisericii " Dragoq
Vod6", monumdnt simbol, considerat de unii chiar cea mai veche biserici de lemn din
Europa.

In continuare domnul primar aratd. cd pentru proiectul privind infrastructura de
apd-canal s-a semnat contractul cu firma care realizeazd documentalia pentru licitalia de



executie care speri cd va fi finalizatd, pdnd, in luna mariie,licitalia urm6nd a fi fdcutd pe
fiecare din cele 14 localitSli in parte. Pentru proiectul privind modernizare drumuri
calamitate urmeazd. si se incheie contractul cu firma care a c0Etigat in urma
contestaliilor lucrdrile de execufie urm6nd a fi demarate in primdvard.

In continuare se dE cuvdntul domnului consilier local Andriescu Dorin care arutd"
cd a fost semnalatd o problemd a instalaliei de canahzare in zona locuitorului Bocu
Sandu.

Intervine qi domnul Gdina! Ioan care intreabd unde se devarsd canalizarea
comunei.

Preia cuvAntul domnul viceprimar Aanei Marius Cristian care aratd,c6 existi stalia
de epurare care preia instalalia de canalizarc din comund iar problema din ,o u
cetdfeanului Sandu Bocu este rezolvatd, zona fiind permanent monitorizatd. O datd cu
implementareaproiectului de apd canal comun stalia de epurare va fi la Vicovu de Sus.

In continuare domnul primar Coroamd Gheorghe aratd, cd de reguld in luna
ianuarie se supun aprobdrii Consiliului local o serie de hotdrari cu diverie taxe care
trebuie afiEate spre consultare public[ pe pagina de internet a instituliei in luna
decembrie qi informeazd consiliul local cd nu intenlione azd sd, mareascd aceste taxe
acestea fiind doar indexate cu rata inflaliei de -a lungul timpului.

dd cuvdntul domnului consilier local Crefan Ciprian care proprune inilierea
unui proiect de hotdrdre care sd m6reascS cuantumul burselor sociale- qi prevederea
acorddrii de burse de merit pentru elevii curezultate deosebite.

Domnul primar Coroamd Gheorghe aratd cd pentru a mdri cuantumul burselor este
necesard prevederea in bugetul local al sumelor necesare gi solicitd domnului Crelan
Ciprian Florentin sd facd o simulare sd se vadd de c6!i copii ar fi vorba Ei ce sume snt
necesare.

in legSturd cu bugetul local, domnul primar aratd, cd agteaptd sugestii de le
doamnele qi domnii consilieri locali pentru bugetul local al anului 2021.

Se d6 cuv6ntul domnului consilier local Andriescu Dorin care aratd" cd" ar fr
deosebit de importantd implementarea unui proiect de realizare a unei retele de
distribulie a gazelor naturale in comund.

Preia cuvdntul domnul primar Gheorghe Coroamd care aratd, au fost purtate
discufii cu primarii din zona R[ddufi-Putna pentru formarea unei ADI Asocialie de
Dezvoltare Intercomitari in vederea implementirii in aomun a unui asemena proiect de
anvergurS.

Se d5 cuv6ntul domnuiui GSina! Ioan care intreabd cine plateEte curentul electric
folosit pentru crucea amplasati pe Dealul Crucii qi propuen cf sd fie aprins d" o zi da Li
una nu pentru a se face economie.

Domnul primar rdspunde qi arat6 cd este inclus in iluminatul
analizdpentru a vederea ce consum de nerggie electricd este.

public qi va face o

Se d[ cuvdntul domnului viceprimar Aanei Marius Cristian care aratd" cd aceastd
cruce iluminatd este foarte apreciati de turiqtii care ne viziteazd comuna Eiind un simbol
pentru dealul de pe care $tefan cel Mare a tras cu arcul, iar domnul Tudor plamada ii
susline spusele.



ll

Avdnd in vedere cd nu mai sunt soricitdri de inscriere la
Nohai Nicoleta presedintele de sedintd declard inchisa sedinta
multumeste tuturor pentru participare.

cuvdnt D-na Cenqd
consiliului local si

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDTNTA SECRETAR GENERAL MI.]NA PUTNA

Cenuqd Nohai Nicoleta Do



Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri
Nohai Nicoleta presedintele de sedintd declard
multumeste tufuror pentru participare.
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Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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