
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 27 mai 2021. cu ocazia desfbgr-rr[rii lucrdrilor qedinfei ordinare aconsiliului local comunal putna, judeful Suceava, pe luna mai202r.
$edinfa a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisr nr. g1 din 20mai 2021 qi se desfbqoard in sala mare a crminului cultual putna'peni., u ,. putea pdstra odistanfd suficientd ?ntre participanfi care au avut la dispozilie materiale dezinfecfie qi mdqti deproteclie aqa inc6t sd se respecte mdsurile de evitare a rdspandirii covlD-1g.
Fdcdndu-s e ptezenla consilierilor locali la lucraiile qedinlei, Jou-nu Dobog Anca -secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucririi. grdini"i ae astaz i participit 12consilieri locali' Lipsegte motivat de deplasare in sirainitate clomnul Boghean Mihai Iulian.Precizdm faptul cd domnii consilieri locali Lucaci Daniel Ei Juravle Constantinqi doamnaconsilier local Breab[n Ileana au participat online la ;edinla p" upti.oliu audio-video whatsapp.Procesul verbal incheiat cu ocazra desfEqurdrii qedintrei orclinare a consiliului local clindata de 19 aprilie 2021 fiindpus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte deinceperea lucr[rilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in formaprezentatd', flatd a se aduce modific[ri sau completiii asurpra conlinutului sdu.in continuare doamna secretar informeazd pe clomnii gi cloarnnele consilier local desprenecesitatea respectarii prevederilor art. 228 din o,u,G. nr. 5651201g-codul administrativconform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in conclifiile prev[zute de cartea Ititlul IV din Legea nr' 161/21653, cu modific[rile gi completdrile ultlrioui., u.. obliga{ia sd seab{ini de la emiterea sau participur.u la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de laincheierea sau participarca la inchlierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folosmaterial pentru sine sau pentru: a) so{, solie sau rude ori ufiri para Ia giJul al Il-lea inclusiv;b) orice persoand fizic1t sau juridic d fa[dt de care alesul local are caliltea de debitor al uneiobliga(ii; c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator saude la care ob(ine venituri; d) o alia autoritate din care face parte; e) orice persoan.i fizic[ saujuridic[' alta decdt autoritatea din care face pafie, care a fdcut o plat[ c6tre acesta sau a ef'ectuatorice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asocialie sau fundalie din care face parte solicitand sdcomunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreunproiect inscris pe ordinea d,e zi a gedin{ei.

Se d[ cuvantul domnului primar Gheorghe coroami care aratd cd dore;te scoaterea depe ordinea de zi a proiectului de hot[rdre privird aprobarea intocmirii unui raport de evaluarein vederea stabilirii redevenlei pentru concesionarea unui teren in sr.rprafa{d cle 164 m.p. ,inrobil 31789, apar{inand domeniului privat al comunei putna, judeful Suceava acesta .La ;edinfd mai participd Ei domnul Gainal Ioan c[ruiu i r. dd cuvdntul pentru a adducein atenlia Consiliului local mai multe probleme:

::*fi,J,Tr,:'J:,domnul 
Gdinal roan intreabd de ce nu mai sunt firmate qedinfele

Preia cuvantul domnul consilier local Schipor vasile care arl[ c6 sedinfele consiliuluilocal sunt publice put6ncl participa oricine do..qt. 
".ri 

;;;;.;;"nl'*.to, de proteclieCOVID -19.



a

- in continuare
Bod6rliu.

domnul G[ina! Ioan intreabd cu ce pref au fost vdndute terenurile din zona

Domnul primar Coroamd Gheorghe

licitaliei publice de vdtzare terenuri
vinzare teren fiind stabilite de cdtre

rdspunde qi ii comunicd domnului Gdina! cd dosarul

pout. fi consultat la sediul primdriei, prelurile de

evaluator autor\zat ANEVAR qi aprobate de cdtre

Consiliul local.
- Domnul Gdina! Ioan aratd c[ are informalii privitor la acoperirea gunoaielor Ei vrea sd

gtie cine face acest lucru'
Domnul viceprimar Aanei Marius Cristian rdspunde domnului Gdina! Ioan gi aratd cd nu au

fost acoperite gunoaie, muncitorii prim[riei stringind tot gunoiul ce se poate recicla qi care a

fost preiate ma-;ii ce colectea zd acest tip de gunoi iar ulterior terenul a fost nivelat.

I]omnul Gdinal Ioan nu este de acord cu cele afirmate de domnul viceprimar devenind

recalcitrant qi in ciuda incercarilor consilierilor locali de a aplana conflictul Ei de a se purta o

conversalie calm6 domnul Gdinaf Ioan a p6r6sit sala de Eedinle .-- 
i;';ontinuare D-ul Andriescu Dorin preqedinte de gedin![, prezintd proiectul ordinii de

zi dupit cum urmeaz6:
1. proiect de hot6r6re nr.282l din 20.05.202I privind acordarea mandatului special

Asociafiei Jude{ene pentru Ap[ qi Canahzare Suceava sd declanqeze procedura de selecfie a

membrilor Consiliului de Administrafie al Societdfii ACET S.A. Suceava conform prevederilor

OUG nr.l09lZ0I1 privind guvernan{a corporativd a intreprinderilor publice, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare , ini(iat de primarul comunei;

2. proiect de hotdrare nr. 2830 din 20.05.2021 privind aprobarea Acordului de asociere

intre Judeful Suceava prin Consiliul Judefean Suceava, Muzeul Nalional al Bucovinei, Centrul

Cultural ,,Bucovina", Bibiioteca Bucovinei ,,I. G. Sbiera", Comuna Putna prin Consiliul local al

comunei putna qi Mdn6stirea putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei qi R6d[u[iloi, pentru

organizarca qi desftqurarea activit[{ilor de aniversare a 150 de ani de la,,Serbarea de la Putna" ,

iniliat de primarul comunei;

3. proiect de hotardre nr.2833 din20.05.2021 privincl aprobarea decontirii transportului

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

pentru luna aprilie2021, inifiat de primarul comunei;

4. proiect de hot6r6r e nr. 2839 din 20.05.2021 privincl transmiterea in folosinfd gratuit[

c[tre I:.DELGAZ-GND S.A.Tdrgu Mwre; RomCrnia pe durata existentei capacitl1ilor

energetice, a suprafe{ei c1e 3 mp. teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru amplasare

3 stAlpi de beton tip SC 15014 necesari execu{iei racorclr.rlui electric 20 kV qi a PTA 24Putnala

Man[stirea Sihastria Putnei , comuna Putna, judeful Suceava , iniliat de primarul comunei;

5. proiect de hotlrar e nr. 2844 din 20.05.2021 privind transmiterea in folosinla gratuitl

cdtre il:.DELGAZ-GND S.A.Tdrgu Mure; Romania pe durata existentei capacit[1ilor

energetice, a suprafele i de 2 mp.teren din domeniul privat al comunei Putna, pentru obiectivul

de investifii ,, Alimentare cu energie electricd Centru cultural Mitropolit Iacob Putneanul",

beneficiar Mindstirea Putna, nr.2}ljudelul Suceava , iniliat de primarul comunei'

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

in .oiti"rare preEedin{ii comisiilor de specialitate acluc la cunoqtinfd faptul cd avizele

comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea ovorumului prevdzut de lege'

i; continuare, d-ul primar prezintarefiratul de motivare si proiectul de hotarare privind

acordarea mandatului special Asocialiei Judefene pentru Ap[ qi Canalizate Suceava sd



declanqeze procedura de selecfie a membrilor Consiliului de Administra{ie al Societdlii ACET
S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr.I09l20l1 privind guvernanla corporativd a

intreprinderilor publice, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi de cei

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

ret-eritor la aprobarea Acordului de asociere intre Jude{ul Suceava prin Consiliul Judelean

Suceava, Muzeul Nafional al Bucovinei, Centrul Cultural ,.Bucovina", Biblioteca Bucovinei ,,I'
G. Sbiera", Comuna Putna prin Consiliul local al comunei Putna gi Mbnastirea Putna din cadrul

Arhiepiscopiei Sucevei qi Rddduli1or, pentru organizarea Ei desfbgurarea activitdlilor de

aniversare a 150 de ani de la ,,serbarea de la Putna" . In urma supunerii la vot a acestui proiect

de hotdr6re este aprobat in unanimitate de voturi.
in continuare, doamna consilier Cenugd Nohai Nicoleta qi domnul consilier Plamadd

Tudor aratd cd se retrag din sald intruc6t nu doresc sd participle la discutarea 9i adoptarea

hotdrdrilor de consiliu local privitoare la decontarea navetei cadrelor didactice qi cuantumul

burselor gcolare intrucAt fac parte din consiliul de administralie al $colii grmnaziale 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 gtmnaziald ,,

Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna aprilie 2021. Se supune la vot acest proiect de

hot[rdre cu propunerile fbcute de domnul viceprimar gi este aprobat cu 10 voturi pentru.

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

transmiterea in folosinll gratuitd cdtre SC.DELGAZ-GRID S.A.Tdrgu Mure; Romdnia pe durata

existentei capacit[1ilor energetice, a suprafelei de 3 mp. teren din domeniul privat al comunei

Putna, pentru amplasare 3 sttlpi de beton tip SC 15014 necesari execufiei racordului electric 20

kV qi a PTA 24 Pttna la Mdndstirea Sihlstria Putnei , comuna Putna, jude{ul Suceava. Se

supune la vot acest proiect de hotdrdre cu propunerile fbcute de domnul viceprimar 9i este

aprobat cu 12 voturi pentru.

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

transmiterea in folosin![ gratuitd cdtre SC.DELGAZ-GRID S.A.Targu MureS Romiinia pe durata

existentei capacitdlilor energetice, a suprafelei de 2 mp.teren din domeniul privat al comunei

Putna, pentru obiectivul de investilii " Alimentare cu energie electricd Centrlt cultural

Mitropolit Iacob Putneanul", beneficiar Mlndstirea Putna, nr.201 judeful Suceava. Se supune

la vot acest proiect de hotardre cu propunerile fEcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu

12 voturi pentru.

Diverse

Se da cuvdntul domnului consilier local Schipr Vasile care aratd c[ ar trebui glsitd o

solufie pentru a se filma sau transmite direct ;edinlele Consiliului local .

Domnul primar Coroamd Gheorghe aratd cd va fi infiinlatd o pagina de facebook a

Primdriei Putna qi se pot transmite live qedinfele Consiliului local.

Domnul consilier local Crefan Ciprian aratd cd ar fi nevoie pentru dotarea Consiliului

local de achizilionarea unui ecran, a unui proiector, a unei camere qi a unui laptop care pot fi

folosite Ei pentru prezentarea materialelor de ;edinfd qi pentru alte evenimente.



Se d[ cuvantul domnului consilier l0cal Plamada Tudor care solicita amplasarea unul

sistem video de supraveghere in zona Chiliei lui Daniil Sihastru intrucdt deja sunt distrugeri in

zond.

in continuare se dd cuvantul domnului consilier local Crelan Cirprian care atatd cd, at ft

binevenitd marcarea unei piste de biciclete pe marginea drumului nafional DN 2H'

Domnul primar Coroamd Gheorghe aratd cd fiind vorba despre un drum nafional orice

marcaj sau intevenlie la acesta se poate face doar de c[tre Compania de drumuri nalionale

neavdnd comPetenfd in acest sens'

Se d[ cuv6ntul doamnei consilier local Zubaq ornella Daniela care solicitd amplasarea

de indicatoare rutiere pe drumul comunal de la peco spre Mdndstirea Sihdstria Putnei pentru a

impiedica deplasarea maqinilor de mare tonaj care provoacd stric[ciuni proprietafilor din zond'

Domnul primar Coroama Gheorghe aratd cd este necesar[ amplasarea de indicatoare

rutiere in mai multe zone din comuna ;i va inilia un proiect de hot[rare in acest sens in vederea

oblinerii avizului poliliei rutiere qi a amplasdrii lor corespunzdtoare'

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitrri de inscriere la cuvdnt D-ul Andriescu Dorin

presedintele de sedinta declara inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturor pentru

participare.
Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale'

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR GENERAII COMTINA PUTNA

Andries6u Dorin
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