
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 2l decembrie 2020, cu ocazia desfbqurdrii lucrdrilor gedinlei
ordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna decembrie 2020 .

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scris5 ru.2I7
din 14 decembrie 2020;i se desfbqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a
se putea pdstra o distanld suficientd intre parlicipanli care au alut la dispozilie materiale
dezinfeclie qi mdEti de proteclie aqa incdt sE se respecte mdsurile de evitare a rdsp6ndirii
COVID-19.

Fdc6ndu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, doamna Doboq Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile qedinlei de astdzi participa
un to{i cei 13 consilieri in funcfie. Precizdm faptul cd domnii consilieri local Andriescu
Dorin, Juravle Constantin qi doamna Breabdn Ileana au participat online la toatd

Eedinfa pe aplicalia audio-video whatsapp.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrqurdrii gedin{ei ordinare a consiliului local
din data de 27 noiembrie 2020 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrdrilor qedinJei de ast6zi, a fost aprobat in unanimitate
de voturi in forma prezentatd,, fard a se aduce modificbri sau completdri asupra
conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar informeazd, pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 5712019-Codul
administrativ conform cdrora: "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 si se ablina de la emiterea sau participarea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului
juridic respectiv, eare ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) so!,
solie sau rude ori afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoani fizic[ sau
juridici fala de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaJii; c) o societate la
care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o alta autoritate din care face parle; e) orice persoan[ fizicit sau juridicd, alta
decdt autoritatea din care face parte, care a fbcut o platd cbtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau funda{ie din care face parle solicitAnd sd

comunice daci existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedinlei.

In continuare D-na Cenugd Nohai Nicoleta preqedinte de gedinld, prezintd
proiectul ordinii de zi dupa cum urmeaz6:



1. Proiect de hotdrAre nr. 6011 din 16.11.2020 privind aprobarea atribuirii
denumirii de ,,Cisu!a poveEtilor" Grddinilei cu program normal Gura Putnei , iniliat de

primarul comunei;

2. Proiect de hotdrdre nr. 6511 din 14.12.2020 privind aprobarea funcliondrii
unitAlilor de invdldmdnt preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, jude{ul

Suceava, pentru anul gcolar 2021-2022, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdrAre nr. 6514 din 14.12.2020 privind desemnarea
reprezentanlilor Consiliului Local Putna, jude{ul Suceava in cadrul comisiilor de
inventariere, vdnzare, concesionare sau inchiriere a terenurilor aparfinAnd domeniului
public Ai privat al comunei Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hotdr6re nr. 6517 din 14.12.2020 privind desemnarea consilierilor
locali din cadrul Consiliului local al comunei Putna, judelul Suceava care vor face parte
din Comisia de evaluare a performanlelor profesionale individuale ale secretarului
general al comunei Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei;

5. Proiect de hotdrdre nr. 6520 din 14.12.2020 privind aprobarea modificirii
organigramei gi statului de funclii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Putna, judelul Suceava iniJiat de primarul comunei;

6. Proiect de hotdrdre nr. 6523 din 14.12.2020 privind modificarea Hotdrdrii
Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru func{iile
publice gi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna,
judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;

7. Proiect de hotdrdre nr. 6526 din 14.12.2020 privind aprobarea prelurilor de
referinld pentru masa lemnoasd pe picior care se recolteazd" din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, judeful Suceava, iniliat de primarul comunei;

B. Proiect de hotdrAre n-r. 6529 din 14.12.2020 privind aprobarea contului de
incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul IV al anului 2020, iniliat de primarul
comunei;

9. Proiect de hotdrdre nr. 6532 din 14.12.2020 privind alegerea preqedintelui de

gedinld, iniliat de primarul comunei;

10. Proiect de hotdr6re nr. 6535 din 14.12.2020 privind aprobarea decontdrii
transpofiului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala grmnaziald, ,,

Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna noiembrie 2020, iniliat de primarul
comunei;

11. Proiect de hot[rdre nr. 6538 din 14.12.2020 privind rectificarea bugetului
local de venituri Ei cheltuieli pentru anul2020, iniliat de primarul comunei;

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

voturi.



In continuare presedinlii comisiilor de specialitate aduc la cunoqtinld faptul cd
avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului previzut de
lege.

Domnul primar Coroamd Gheorghe se afld in deplasare in interes de serviciu la
Bucuregti si domnul Aanei Marius Cristian -viceprimarul comunei prezintd proiectele de
hotdr6re initiate de cdtre acesta.

in continuare, d-ul viceprimar prezinta
hotarare privind aprobarea atribuirii denumirii
program normal Gura Putnei

referatul de motivare si proiectul de
de ,,Cdsu!a poveqtilor" Grddinilei cu

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

Se prezintd de cdtre domnul viceprimar referatul de motivare si proiectul de
hotarare referitor la aprobarea funcliondrii unitalilor de inv6!5mdnt preuniversitar de
stat din cadrul comunei Putna, judelul Suceava, pentru anul qcolar 2021-2022.in urma
supunerii la vot a acestui proiect de hotdrAre este aprobat in unanimitate de voturi.

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

hotarare privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Putna, jude{ul Suceava

in cadrul comisiilor de inventariere, vdnzare, concesionare sau inchiriere a terenurilor
apar[inAnd domeniului public gi privat al comunei Putna, judelul Suceava si propune pe

doamnele Chifan Georgeta Gabriela Ei Zubaq Ornella-Daniela. Se supune la vot acest
proiect de hotdr6re cu propunerile fdcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13

voturi pentru.

in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de motivare si proiectul de
hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei
Putna, judelul Suceava care vor face parle din Comisia de evaluare a performanlelor
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Putna, judelul Suceava Ei
solicitd sd se fac[ propuneri in acest sens. Domnul consilier local Crelan Ciprian
Florentin propune pe domnii consilieri locali Plamadd Tudor Ei Aanei Marius Cristian.
Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat cu 13 voturi pentru .

In continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de motivare si proiectul de
hotarare privind aprobarea modificdrii organigramei gi statului de funclii pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava .

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

hotarare privind modificarea Hotdrdrii Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare
la stabilirea salariilor pentru funcliile publice gi contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Putna, jude{ul Suceava .

Se supune la vot acest proiect de hotSr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 13 consilieri locali.

in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de motivare si proiectul de
hotarare privind aprobarea prelurilor de referinld pentru masa lemnoasd pe picior care se

recolteazd, din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava.
Se supune la vot acest proiect de hotar6re qi este aprobat in unanimitate de voturi

de cei 13 consilieri locali.



in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de
hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului
anului 2020 .

motivare si proiectul de
bugetar pe trimestrul IV al

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

in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de motivare si proiectul de
hotarare privind alegerea pregedintelui de qedinld gi solicita sd se facd propuneri in acest
sens. Domnul consilier local Cuciurean Gheorghe propune sd se facS nominalizdrile in
ordine alfabetica si propune pe domnul Aanei Marius cristian.

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

in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de motivare si proiectul de
hotarare privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiste de
la $coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna noiembrie
2020. Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 13 consilieri locali.

in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de motivare si proiectul de
hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pentru anul ZO2O,
care cuprind fa{a de proiectul initial qi suma de 350.000 lei din sume defalcate din TVA
comunicatd prin adresa SVG STG/2152121.12.2020 trimisd de Administralia judeleand
a Finangelor Publice Suceava.

Se supune 1a vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 13 consilieri locali.

in continuare domnul consilier local Crelan Ciprian Florentin solicitd l6muriri
privind stadiul proiectului privind amenajare arhivd in corp B ;i dotarea infrastructurii
educa{ionale corpuri A,B Ei sal6 sport Scoala Mitropolit Iacob putneanul.

Domnul viceprimar arutd, cE au fost solicitate clarificdri in urma cererii de
finanlare depuse de comuna Putna fiind depuse toate documentele solicitate de c6tre
Agen{ia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR Nord-Est) gi sper6 ca la inceputul
anului urmdtor sd fie acordatd finan{area Ei ulterior desfbEurarea licita}iei plntru
achizilionare produse qi construire arhivd.

Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvAnt D-na Cenuqa
Nohai Nicoleta presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru parlicipare.

Drept oare s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDNTA

Cenuga l{.fohai N icoleta
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SECRETAR GENE COMLINA PUTNA


