
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 29 ianuarie 2021, cu ocazia desfEgur[rii lucrdrilor qedin{ei ordinare

a consiliului local comunal Putna, jude{ul suceava, pe luna ianuarie 2021.

$edinla a fost convocat[ de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisi nr. 7 din

ZI ianuarie 2021 Ei se desfbqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a se

putea p6stra o disianla suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale

hezinfeclie qi maEti de proteclie aEa incdt si se respecte mdsurile de evitare a rlsp6ndirii

COVID-19.

F6c6ndu-s e prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, doamna Dobog Anca

- secretarul generai al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile gedinlei de astdzi particip[

un toli cei 13 consilieri in funcfie. Preciz6m faptul c[ domnul consilier local Cuciurean

Gheoighe apafiicipat online la qedin!6 pe aplicalia audio-video whatsapp'

procesul verbal incheiat cu ocazia desfbgurdrii gedinlei ordinare a consiliului local

din data de 21 decembrie ZO2O fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru

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

de voturi in forma prezentatd, |ard a se aduce modificdri sau completiri asupra

con{inutului sdu.' 
in continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local

despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 5712019'Codul

administrativ confor- iAro.u: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile

prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16112173, cu modificdrile qi completdrile

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

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

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

solie sau iude ori afini pa"a la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd sau

.luiiOica fa!6 de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societatela

care delin e calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline

venituri d) o a1t6 autoritate din care face parle; e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta

dec6t autoritatea din care face parte, care a fbcut o plat[ cdtre acesta sau a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestu ta; f) asocialie sau funda{ie din care face parte solicitAnd s[

comunice daci exist6 un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la

vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedinlei.

in continuare D-ul Aanei Marius Cristian preqedinte de gedin!6, prezir/rd

proiectul ordinii de zi dupi cum urmeaz6:

1. proiect de hotdrdre nr. 6408 din 08,1,2.2020 privind organizareapazet comunale

ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice qi ale cetblenilor qi a protecliei persoanelor



din cadrul comunei Putna, judelul Suceava pentru anul 2027, iniliat de primarul
comunei;

2. Proiect de hotdrdre nr. 6417 din 08.12.2020 privind instituirea de taxe
speciale pentru prestarea unor servicii publice locale in anul 2021, iniliat de primarul
comunei;

3. Proiect de hotdrdre nr. 6420 din 08.12.2020 privind stabilirea taxelor in sume
fixe pentru inchirierea terenurilor ce aparfin domeniului public Ai privat al comunei gi a
taxelor percepute pentru desfacerea mdrfurilor gi produselor agroalimentare qi

industriale, pe domeniul public qi privat al comunei pentru anul 202I , iniliat de
primarul comunei;

4. Proiect de hotdr6re nr. 6411 din 08.12.2020 privind aprobarea Planului de
acliuni gi lucrdri de interes local ?ntocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.
416/2001privind venitul minim garantat, iniliat de primarul comunei;

5. Proiect de hotdr6re ff. 383 din 21.01.202I privind aprobarea volumului de
masd lemnoasd din fondul forestier proprietate public[ a comunei Putna, jude{ul
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se rccolteazd in anul 2O2l , iniliat de
primarul comunei;

6. Proiect de hot[r6re nr. 386 din 21 .01.2021 privind acordarea mandatului special
reprezentantului comunei Putna, jude{ul Suceava, in Adunarea Generald a Asocialiei
Jude{ene pentru Apd qi Canalizare Suceava sd voteze pentru adoptarea Actelor
Adilionale de actualizare, modificare gi completare a Actului Constitutiv qi a Statutului
Asocialiei Judelene pentru Apd gi Canalizare Suceava Ei imputernicirea Asocia{iei
Jude{ene pentru Api qi Canalizare Suceava s[ semneze prin reprezentantul sdu legal,
PreEedintele Asocia{iei, in numele qi pe seama UAT comuna Putna, Judelul Suceava,
Actul Adilional la Actul Constitutiv qi Actul Aditional la Statutul AJAC Suceava, iniliat
de primarul comunei;

7. Proiect de hotdrdre nr. 389 din2l.0l.202l privind aprobarea Actelor adilionale
de modificare Ei completare a Actului constitutiv gi a Statutului Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitatd" de Gestionare a Degeurilor in Judelul Suceava, sd voteze pentru
alegerea PreEedintelui qi a Consiliului director al Asocia{iei, precum gi imputemicirea
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a Degeurilor in Judelul Suceava
s5 semneze in Adunarea Generald aAsocialiei prin reprezentantul sdu legal, PreEedintele
Asociafiei, in numele Ei pe seama comunei Putna, Actele adilionale de modificare qi
completare a Actului constitutiv gi a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitarl
de Gestiotare a Deqeurilor in Judelul Suceava , iniliat de primarul comunei;



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

voturi.
in continuare preEedinlii comisiilor de specialitate aduc la cuno;tinli faptul cd

avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevdzut de

lege.
tn continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare

privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice gi ale

cetSlenilor gi a protecliei persoanelor din cadrul comunei Putna, judeful Suceava pentru

anul2021.
Se supune la vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi

de cei 13 consilieri locali.
Se prezintd de c6tre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare

referitor la instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor servicii publice locale in
anul 202L tn urma supunerii la vot a acestui proiect de hotdr6re este aprobat in
unanimitate de voturi.

tn continuare, domnul primar aratd. cd a fost achizilionatd o remorcd nou6;i pe

01.02.2021 va avea loc licitalia pentru achtzi[ionarea unui tractor nou iar in limita
bugetului vor fi achizilionate Ei alte utilaje.

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare

privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce apa(in

domeniului pubiic gi privat al comunei qi a taxelor percepute pentru desfacerea

mdrfurilor qi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul public gi privat al

comunei pentru anul 2021 . Se supune ia vot acest proiect de hotdrAre cu propuneriie

fbcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13 voturi pentru.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de acliuni gi lucr[ri de interes local intocmit in conformitate
cu prevederile Legii nr. 41612001privind venitul minim garantat. Se supune la vot acest

proiect de hotbrdre gi este aprobat cu 13 voturi pentru .

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier proprietate public[
a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recolteazl in
anul202l

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat cu 13 voturi pentru.
In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare

privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Putna, judelul Suceava,
in Adunarea General6 a Asocialiei Judelene pentru Apd gi Canalizare Suceava si voteze
pentru adoptarea Actelor Adilionale de actualizare, modificare gi completare a Actului
Constitutiv qi a Statutului Asocialiei Judelene pentru ApA gi Canalizare Suceava Ei
imputemicirea Asocialiei Judelene pentru Ap[ gi Canalizare Suceava si semneze prin
reprezentantul siu legal, PreEedintele Asocialiei, in numele Ei pe seama UAT comuna
Putna, Judelul Suceava, Actul Adilional la Actul Constitutiv gi Actul Adilional la
Statutul AJAC Suceava.

Se supune la vot acest proiect de hot[r6re 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 aprobarea Actelor adilionale de modificare Ei completare a Actului constitutiv gi
a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a Degeurilor in
Judelul Suceava, si voteze pentru alegerea PreEedintelui qi a Consiliului director al
Asocialiei, precum ;i imputernicirea Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de
Gestionare a Degeurilor in Judeful Suceava s5 semneze in Adunarea General6 a
Asocialiei prin reprezentantul sdu Iegal, PreEedintele Asocialiei, in numele Ei pe seama
comunei Putna, Actele adilionale de modificare qi completare a Actului constitutiv gi a
Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a Degeurilor in
Judelul Suceava.

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

in continuare domnul primar prezinldconsiliului local un raport privind cercetarea
administrativd efectuatd in urma achitdrii din bugetul local a amenzii aplicate de cltre
Direclia de Sdnitate Publicd Suceava prin PV I345ll4.O3.2Olg domnului Juravle
Constantin care avea atunci calitatea de viceprimar qi , la solicitarea Curlii de conturi,
supune spre aprobare achitarea acesteia din bugetul local. Se supune la vot qi toli
consilierii locali sunt de acord cu constatdrile Comisiei de cercetare ud-irirtrativi si cu
achitarea;fr:ilil9: 

i:?*:tJH:f"u Anca- secretar generar ar comunei putna, judelul
Suceava ptezintd Consiliului local Raportul privind serviciile gi activitdlile de asistenld
medicali comunitari derulate in anul 2020 de cdtre Compartimentul de asistenl6 sociai6
qi autoritate tutelard din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei putna
judelul Suceava.

Totodat6 doamna secretar general informeazd consilierii locali despre obligalia
intocmirii de cdtre Consilierii locali a rapoartelor de activitate pentru anul 2020'qi
depunerea lor la secretariat.

In continuare se d5 cuvAntul domnului primar carc aratd cd incd nu se poate
aproba bugetul pentru anul 2021 intrucAt nu a fost aprobat bugetul la nivel nalional Ei
reaminteqte consilierilor locali faptul c5 ii aEteaptd cu propuneri privind intocmirea
bugetului pentru acest an. In legiturd cu bugetul pentru anul2021, domnul primar aratd.
cd anul acesta sunt de pldtit mai multe cofinantdri la proiecte cea mai rnur. fiind cea
pentru proiectul de apd gi canalizare, proiect pentru care sperd ca in 45 de zile sd se
desfE;oare licitalia pentru execufie.

In continuare, domnul primar informeazi consiliul local in legdtur6 cu mai multe
teme de interes pentru comund dup6 cum umreazd:

- Proiectul de reabilitate a drumurilor comunale afectate de ultimele inund alii a
fost contestat dar se afl[ la Curtea de apel care este ultima instan!6 in misurd
sI dea o solulie definitivi.

- Se aqteaptd acceptul Poqtei Romdne pentru a demola construc{ia vechiului
sediu aflat pe terenul proprietatea primdriei urmdnd ca ulterior s6 se facd
demersurile necesare oblinerii finanldrii qi construirii unui centru medical
pentru a asigura un acces corespunzdtor al cetSlenilor la servicii medicale de
sdn[tate.



- A fost depusd solicitare de finan{are pentru modernizarea drumului comunal
"Glodu".

- Au fost trimise toate documentele solicitate referitor la proiectul ce yizeazd
dotarea $colii Mitropolit Iacob Putneanul Putna , acesta fiind declarat eligibil
qi in perioada urmdtoare, in condi{iile in care avem minim 50 puncte, se va
obline finanlarea.

- In bugetul din acest an domnul primar doreqte si fie prevdzute sumele necesare
pentru amenajarea cu pavaj a curfii de la qcoala Gura Putnei dar gi a doud noi
sili de clasd aqa incAt la aceastd Ecoala sd vind toli copiii de dimineali Ei nu in
doud schimburi ca acum.

- Necesitatea rezolvdrii amenajSrii unui sediu administrativ pentru utilajele
primdriei exist6nd posibilitatea achizi\iondrii de la Direclia Silvicd Suceava a
unui sediu fix precum actualul Centru de fructe qi a concesionirii terenului
aferent.

- Un alt obiectiv pentru anul2021 il reprezintd curdlarea albiilor pArdurilor din
comun6;

Se dd cuv6ntul domnului consilier local Schipor Vasile care aratd"ci se pot obline
fonduri pentru achizilionarea de utilaje agricole qi de la AFIR prin GAL.

Se d[ cuv6ntul domnului consilier local Plamadb Tudor care solicitd s6 se facd
demersurile necesare ca terenul de sport de la $coala Gura Putnei sd fie Ei el amenajat
corespunzdtor.

Se d[ cuv6ntul doamnei consilier Breabdn Ileana care roagd conducerea prim[riei
sd amplaseze limitatoarele de vitezd Ei semnele de circulalie corespunzdtoare in satul
Gura Putnei pentru a descuraja qoferii ce nu respectb limita de vitezd Ei pun in pericol
pietonii dar qi pe ceilalli participanli la trafic.

Preia cuv6ntul domnul primar care aratd" ci sunt achizilionate Ei imediat ce
condiliile meteo o permit vor fi montate.

se d5 cuvantul doamnei consilier local chifan Gabriela care
demersurile necesare pentru acoperirea Eanfului din zona cimitirului
care face probleme deosebite qoferilor mai ales in sezonul de iarn6.

Se dd cuvAntul domnei consilier local Zubaq Ornella Daniela care solicita , in
numele mai multor consilieri locali, modificarea indemnizaliei consilierilor 1a 10% din
valoarea indemniza{iei primarului .

Preia cuv6ntul domnul primar care afid" ci va ini(ia un proiect de hotdr6re in acest
sens in urmdtoarea qedin!5 ordinard a Consiliului local.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Aanei Marius
Cristian presedintele de sedintS declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDNTA

roagS sd se facd
din Gura Putnei

E Nohai Nicoleta

SECRETAR A PUTNA


