
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 19 aprilie 2021' cu ocazia desfEqurdrii lucrarilor qedin{ei ordinare aconsiliului locar comunal putna, judepi sr.eura, f.lrn, aprilie 202r.
$edinla a fost convocatd de cdtre primarui comunei prin DispoziJia scrisd nr. 65 din 12aprilie 2021 qi se desfaqoard in sala mare a cdminului culturar putna pentru a se putea pdstra odistan![ suficientd intre participanfi care au avut la Jispozilie materiale dezinfecfie qi miqti deprotecfie asa inc6t sd se respecte mdsurile de evitare a rdsp,ndirii cowD_19.Ficdndu-s e prezen[a consilierilor locali la lucraiile qedinfei, 

-Jou*r, 
Dobog Anca _secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile gedinie i di astdziparticipd un toticei 13 consilieri ?n funcfie' Precizdm faptul ca domnul consilier local Lucaci Daniel aparticipatonline la qedinfd pe aplicafia audio-video wt utsapf .

Procesul verbal incheiat cu ocazia d.rfdqu.a.ii gedin(ei extraordinare a consiliului localdin data de 15 tu-tti: 2021 fiindpus la clispoziiia co,silierilor locali pentru consultare ?naintede inceperea lucrdrilor gedi,fei de 
.astdzi, a fbst aprobat in unanimitui. a. voturi in formaprezentatd"' fdrd a se aduce modificari sau completari'asup.a con{inutului s6u.tn continuare doamna secretar informeazr p. aorrrnli gi doamneie consilier local desprenecesitatea respectdrii prevederilor art. 22s di; o.u.G. nr. 56512019-codul administrativconform cdrora: 'Alesui local aflat in conflict de interese in condifiile prevdzute de cartea Ititlul IV din Legea nr' i61121653, cu modificdrile gi compretdrile ultlriour., u.. obligafia sd seablind de la emiterea sau participarea la emiterea o.l aioptarea actului aaministrativ, de laincheierea sau participarea la inchlierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folosmaterial pentru sine sau pentru: a) so[, solie sau rude ori unm pana irgiuarr al ll-lea inclusiv;b) orice persoana. fizicd-sau juriiicit fafit de care alesul local are .uti?ut.u de debitor al uneiobliga{ii; c) o societatela care define calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator saude la care obline venituri; a) o ali6 autoritate din care face parte; e) orice persoand fizicd saujuridic[' alta decdt autoritatea din care face pafte, care a fEcut o plati cdtre acesta sau a efectuatorice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociali. .u,, rt naulie din care iuce parte solicit^nd sdcomunice dacd existd un pote,tial conflict de interese ruu ir.o-patibilitate cu privire la vreunproiectinscris pe ordinea 

-de 
zi aqedin{ei.

Se dd cuvantul domnului primar Gheorghe coroamd care arat6 cd se impune alegereaunui nou preqedinte de- ,sedinld pentru perioada lunilor aprilie-iun ie 2021intrucdt nu a fostconvocat consiliul local in qedinla ordinard p. runu ,rrarlie qi solicital[ se fac6 propuneri inacest sens' Domnul consilier local Aanei Marius cristian propune pe clomnul consilier localAndriescu Dorin' Se 
luPyne la vot propunerea fEcutd gi este aprobatd in unanimitate de voturi.

,, o*u'l.irXTlil#J 'r a'atitttl'Dorin presedinte'ae qedrnla , prezintd,proiectul ordinii de

ini{iat i.;i,}'"::[}jffil 
nr' 2152 din t2'04'2021 privind alegerea preqedinterui de qedin]r ,

2' Proiect de hotdrdre nt' 2155 din 12.04.202r privind aprobarea bugetului de venituri sicheltuieli pe anur 202r, iniliat de primarul comunei: 
uvrvu",rua uut



3. Proiect de hot[r6re nr.6414 din 08.12.2020 referitor la aprobarea Programulut

privind acordarea de finan{dri nerambursabile in anul 2021 din bugetul local al comunei

Putna, judelul Suceava, pentru activit[1i nonprofit de interes local, iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hotdrAre nr.2158 din 12.04.2021 privind aprobarea numdrului de

asistenli personali ai persoanelor cu handicap , iniliat de primarul comunei;
5. Proiect de hotdrAre nr.2161 din 12.04.2021 privind aprobarea Planului de aigurare a

resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul

2021 la nivelul comunei Putna, iudetul Suceava, initriat de primarul comunei;

6, Proiect de hot[rAre nr.2164 din 12.04.2021 privind aprobarea decontirii transportului

pentru cadrele didactice navetiste de la $coala grmnaziald ,, Mitropolit Iacob

Putneanul ,, Putna , pentru lunile februarie Ei martie 2021 , ini{iat de primarul comunei;

7. Proiect de hotdrdre nr.216l din 12.04.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 89 din

21.11.2020 referitoare la aprobarea numdrului qi a cuantumului burselor de care pot beneficia

elevii $colii gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna, pentru anul gcolar 2020-2021,

inifiat de primarul comunei;

8. Proiect de hotir0re nr.2170 din 12.04.2021 privind atestarea apartenenfei la domeniul

privat al comunei Putna, judeful Suceava a unor suprafefe de teren , ini{iat de primarul

comunei;

9. Proiect de hotdr6re nr. 1088 din 23.02.2021 privind aprobarea Planului de analizd

acoperire a riscurilor-PAAR pentru antrl 2021 la nivelul comunei Putna, judelul Suceava

iniliat de primarul comunei;

10. Proiect de hotdrdre nr. 1042 din 19.02.2021 privind aprobarea contului de incheiere

a exerciliului bugetar pentru annul 2020, iniliat de primarul comunei;

11. Proiect de hotdrire nr. 2173 din 12.04.2021 privind aprobarea calendarului

principalelor manifest[ri cultural-artistice, sporlive, sociale gi educative care se desfEqoard in

comuna Putna in anul 2021, precum gi a bugetului estimat aferent orgamzdrn acestora, iniliat
de primarul comunei;

12. Proiect de hotdrdre nr. 2176 din 12.04.2021, privind aprobarea contului de incheiere

a exerciliului bugetar pe trim. I al anului 2021, iniliat de primarul comunei;

13. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate de voturi.
in continuare preqedin{ii comisiilor de specialitate aduc la cunoqtin{[ faptul c[ avizele

comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevdzut de lege.
In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare privind

aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul202L
Se supune la vot acest proiect de hotdr0re gi este aprobat in unanimitate de voturi de cei

l3 consilieri locali.
Se prezintd de cdtre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare

referitor la aprobarea Programului privind acordarea de finan{dri nerambursabile in anul2021
din bugetul local al comunei Putna, judelul Suceava, pentru activitdti nonprofit de interes local.
in urma supunerii la vot a acestui proiect de hotdr6re este aprobat in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarare privind
aprobarea numdrului de asistenli personali ai persoanelor cu handicap. Se supune la vot acest

qi

)



proiect de hot[rAre cu propunerile frcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13 voturt

pentru.

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

aprobarea Planului de aigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii

situatiilor de urgenta pentru anul2021 la nivelul comunei Putna, judetul Suceava. Se supune la

vot acest proiect de hotirdre cu propunerile frcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13

voturi pentru.

in continuare, doamna consilier Cenuqd Nohai Nicoleta qi domnul consilier Plamad[

Tudor aratd cd. se retrag din sal[ intrucAt nu doresc sd participle la discutarea qi adoptarea

hot[rArilor de consiliu local privitoare la decontarea navetei cadrelor didactice qi cuantumul

burselor Ecolare intrucAt fac parte 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 gimnaziald, ,,

Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru lunile februarie gi martie 2021. Se supune la vot

acest proiect de hotdrdre cu propunerile fbcute de domnul viceprimar gi este aprobat cu 11

voturi pentru.

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

modificarea H.C.L. nr. 89 din21.11,.2020 referitoare la aprobarea numdrului gi a cuantumului

burselor de care pot beneficia elevii $colii gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna,

pentru anul qcolar 2020-2021. Se supune la vot acest proiect de hotdrdre cu propunerile fEcute

de domnul viceprimar gi este aprobat cu 11 voturi pentru.

in continuare, doamna consili er ZubaE Ornella-Daniela aratd cd se retrage din sald

intrucAt nu doreqte s[ parliciple la discutarea qi adoptarea hotdrArii de consiliu local privitoare
la stabilirea apaftenenfei unor terenuri la domeniul privat al comunei.

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

atestarea apartenen{ei la domeniul privat al comunei Putna, judelul Suceava a unor suprafefe de

teren. Se supune la vot acest proiect de hot[r6re cu propunerile fEcute de domnul viceprimar gi

este aprobat cu 12 voturi pentru.

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

aprobarea Planului de anahza qi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2021 la nivelul

comunei Putna, judelul Suceava . Se supune la vot acest proiect de hotdrdre cu propunerile

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 contului de incheiere a exercifiului bugetar pentru anul 2020. Se supune la vot acest

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

in continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarare privind
aprobarea calendarului principalelor manifestdri cultural-artistice, sportive, sociale qi educative

care se desfbqoard in comuna Putna in anul 2021, precum qi a bugetului estimat aferent

organiz[rii acestora. Se supune la vot acest proiect de hotdrire cu propunerile ftcute de domnul

viceprimar qi este aprobat cu 13 voturi pentru.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare privind
privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trim. I al anului 2021. Se



supune la vot acest proiect de hotdr6re cLl propunerile fEcute de domnul viceprimar gi este

aprobat cu l3 voturi pentru.

Diverse

Preia cuv6ntul domnul consilier local Andriescu Dorin care aduce in atenfia Consiliului
local solicitarea cetdfeanului Mdnlsoi Ilie de a i se acorda acces la terenul sdu din zona

Boddrldu pe terenul vecin aparlin6nd domeniului privat al comunei Putna.

Rdspunde domnul primar care aratd cd se vor deplasa in zond gi vor gasi o sulufie.

Se da cuv6ntul domnului consilier local Crelan Ciprian care prezintd Consiliului local

cererea cetdlenilor din zona intrare in comuna Putna care solicitd decolmatarea podului din acea

zon[ qi amenajarea unui sant care sd preia corespunz[tor apele pluviale pentru a nu mai fi
probleme cu inundarea gospod[riilor din zoni c6nd sunt ploi mai puternice.

Rispunde domnul primar care aratd cd a fost notatd problema Ei domnul viceprimar va

dispune decolmatarea podelului de cdtre muncitorii agaja\i ai prim[riei, urmdnd a se c[uta o
solulie si pentru amenajarea qanfului.

in continuare , domnul primar aratd cd existd o solicitare a unui cet6{ean din comund
pentru concesionarea unui teren aparlin6nd domeniului privat al comunei, situat in "Jarni-
Corn" in vederea amenajdrii unei plantalii de zmeurd, Ei solicitd domnilor consilieri s6-qi

exprime punctul de vedere privitor la aceasta, solicitind totodat[ doamnei secretar general de

comund s[ caute o solu{ie legald pentru a putea rdspunde solicitantului.
in continuare se dA cuv6ntul domnului Biholar Gheorghe administrator al S.C.

PROPUTNA S.R.L. care solicitd atribr.rirea terenui ( vdnzare sau concesiune fErd licitalie) in
suprafald de 164 m.p. situali in imediata vecindtate a proprietdfii societ[fii pe care o

administreazd in vederea amenajirii unei terase ardtdnd cd nu vrea s[ forfele legea qi solicitd
membrilor consiliului local sd dea dovadl de bundvoinfd.

Se d[ cuvAntul domnului consilier local Cuciurean Gheorghe care intreabd cum poate fi
v6ndut un ;anf comunal pentru cd terenul solicitat de domnul Biholar Gheorghe asta reprezint[.

Domnul Biholar Gheorghe aratd cd Eanful a fost reamenajat, au fost 16sate guri de

vrzitare qi considerd cd nu vor fi probleme in caz de ploaie.

Preia cuvAntul domnul consilier local Andriescu Dorin care propune sd i se acorde

sprijin domnului Biholar Gheorghe pentru a intra in legalitate Ei a -qi amenja corespunzdtor o

teras[.

in continuare, domnul primar aratd, cd este o solicitare de inchiriere a terenui din centrul
comunei unde a fost anterior un chioqc Mopan in vederea amenaj[rii unui chioqc Bcaffe exact
in zona in care se doreEte realizarea unei stalii pentru autobuze Ei maxitaxi solicitAnd
consilierilor locali s6-gi exprime punctul de vedere in favoare uneia dintre investifii. Urmare
consultdrilor s-a stabilit ci este mai imporlant[ amenajarea unei stalii de autobuz in zona din
centrul comunei pentru a deservi at6t cetdlenii proprii dar qi turiEtii care ne viziteazd comuna.

Se d[ cuvffntul domnului consilier local Cuciurean Gheorghe care aratd cd sunt doud
localii din zona centrald a comunei care arat6" foarle ur6t gi trebuie luate mdsuri, respectiv :

vechea cramd;i discotecaPantzer. La vechea cramd s-au inceput lucriri de reamenajare de

cdtre noul proprietar dar la vechiul cdmin cultural concesionat nu au fost flcute investifii
corespunzdtoare gi solicit[ s5 se verifice contractul pentru a se vedea dacd nu trebuia reliziat ca



urmare a nepldfii si in acea locafie sd se construiascd noul dispensar uman cu o parcare

corespunzdtoare.

Domnul primar aratd, cd va fi verificat contractul de concesiune.

Se dI cuv6ntul domnului consilier local Crelan Ciprian care , in calitate de director de

qcoald, prezintd cAteva probleme legate de buna funclionare a Ecolilor din comun[ dar Ei alte
probleme , dupd cum urmeaz6:

- Necesitatea achizilionlrii unui sistem de supraveghere video pentru Grddinila din
Putna qi amenajarea unei treceri de pietoni in fala acesteia;

- Solicitd informalii despre stadiul proiectului prin care se doreqete dotarea Scolii din
Putna qi amenajarea unei arhive.

- Necesitatea implementdrii in comund a proiectului care permite colectarea peturilor
contra unei sume de bani in vederea stimul[rii colectdrii corespunzdtoare a acestora.

- Realizarea unei campanii de constientizare a cetdlenilor privitor la colectarea
selectivd a deseurilor intruc6t, din pacate , incl se depoziteazd necorespunzdtor

acestea.

Preia cuv0ntul domnul primar care aratd cd se va incerca rezolvarea tuturor aspectelor
sesizate, incep6nd cu luna iulie put6nd fi fEcute rectific[ri de buget .

AvAnd in vedere cI nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Andriescu Dorin
presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturor pentru
participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE E $EDINTA SECRETAR GENERAL COMLINA PUTNA

Andriescu Dob


