
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30 iunie 2021, cu ocazia desfEqurdrii lucrdrilor qedinlei ordinare a
consiliului local comunal Putna, judelul suceava, pe luna iunie 202r.

$edinla a fost convocati de cbtre primarul comunei prin Dispozi{ia scris6 nr. 94 din 24
iunie 2021 Ei se desfbqoard in sala rlare a Clminului cultural Putna pentru a se putea pdstra o
distan![ suficient[ intre parlicipanfi care au avut la dispozilie materiale dezinfec]ie qi mdEti de
protecfie aga incdt s[ se respecte mdsurile de evitare a rdsp6ndirii COVID-19.

Fdcdndu-se prezen{a consilierilor locali la lucrdrile qedin{ei, doamna Doboq Anca -
secretarul general al comunei Putna comunicd c[ Ia lucrSrile qedin{ei de astdzi par"ticipd 12
consilieri locali, domnul Cuciurean Gheorghe lipsind motivat de o deplasare in striindtate.
Precizdm faptul cd domnii consilieri locali Lucaci Daniel, Juravle Constantin qi Schipor Vasile
a parlicipat online la qedinld pe aplicalia audio-video wl-ratsapp. La lucr[rile qedinlei participa
gi domnul Gdina{ Ioan.

Procesul verbal incheiat cu ooazia desfbgr.rririi qedin{ei extraordinare a consiliului local
din data de 16 iunie 2021 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte de
inceperea lucr[rilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
ptezentatd, frrd, a se aduce modificiri sau completdri asupra conlinutului sdu.

. in continuare doamna secretar informeaz[ pe clomnii qi doamnele consilier local despre
necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din O.U.G. nr, 56512019-Codul'administrativ
conform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea I
titlul IV din Legea nr. 161/34103, cu modificdrile qi complet5rile ulterioare, are obliga{ia sd se
ab{ind de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului aclministrativ, de la
incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos
material pentru sine sau pentru: a) so!, soJie sau rude ori afini p6nd la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoand fizicl, sau juridicd, fatit de care alesul local are calitatea de debitor al unei
obligafii; c) o societate la care de{ine calitatea de asociat unic ori funcfia de administrator sau
de la care obline venituri; d) o alt[ autoritate din care face parte; e) orice persoand fizic6 sau
juridicd, alta dec6t autoritatea din care face parte, care a flcut o platd cdtre acesta sau a efectuat
orice fel de cheltuieli ale acestuia; I) asocia{ie sau funclalie clin care face parle solicitdnd s[
comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreun
proiectinscris pe ordinea de zi a qedinlei.

In continuare D-ul Andriescu Dorin preqedinte de qedin{d, prezintdproiectul ordinii de
zi dupd cum urmeazd:

1. Proiect de hotdrdre nr.3409 din24.06.2021 privind aprobarea decontdrii transportului pentru
cadrele didactice navetiste de la $coala gimnazialS,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, putna, pentru luna
mai2021, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotar6re nr.3412 din 24.06.2021 privind aprobarea achizilion6rii de servicii de
consultanld, asistenfd gi reprezentare juridica in dosaruI cu Dumitragchievici Despina Elena Ei
Teodoriuc Mihai Valerian, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdr6re nr. 3415 din 24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului cuprinz6nd
misurile metodologice, organizatorice, termenele ;i circLrla{ia proiectelor de hotarari ale Consitiului
local Putna, iniliat de primarul comunei:



4. Proiect de hotdr6re nr.3418 din24.06.2021 privind alegerea pre;edintelui de;edinla, iniliat
de primarul comunei;

5. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de ziiar acesta este aprobat in unanimitate cle voturi.
In continuare pregedinfii qi secretarii comisiilor cle specialitate acluc la cunostin![ faptul

cd'avtzele comisiilor de specialitate au fbst emise cu respectarea cvorumului prevazut de lege.
in continuare, doamna consilier Cenuqd Nohai Nicoleta qi clomnii consilieri plamadd

Tudor gi Crelan Ciprian Florentin aratd cd se retrag din sald intrucAt nu doresc s6 participle la
discutarea gi adoptarea hotdr6rilor de consiliu local privitoare la decontarea navetei cadrelor
didactice intrucdt fac parle din consiliul de administra{ie al $colii gimnazialePutna.

in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul cle motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea decontdrii transportului pentru caclrele diclactice navetiste de la $coala gimnaziald ,,
Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru luna mai 2021.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi de cei
9 consilieri locali rdmaqi in sala de ;edinfe.

Se prezintS de cdtre domnul viceprimar referatul cle motivare si proiectul de hotarare
referitor la aprobarea achiziliondrii de servicii de consultan{a, asistenli qi ieprezentare juridica in
dosarul cu Dumitragchievici Despina Elena gi Teodoriuc Mihai Valerian . in urma supunerii la vot a
acestui proiect de hotdrdre este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul cle n-rotivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea Regularnentului cuprinzdnd mdsurile metoclologice, organizatorice, termenele qi

circulalia proiectelor de hotardri ale Consiliului local Putna qi este aprobat cu 12 voturi pentru.
in continuare, d-ul viceprimar prezinta referatul de motivare si proiectul cle hotarare

privind.alegerea preqedintelui de Eedin![ Ei propune pe domnul consilier local Boghean Mihai-
Iulian' Se supune la vot acest proiect de hot[rdre cu propunerea fdcute de domnul viceprimar qi
este aprobat cu 11 voturi pentru, domnul Boghean Mihai -Iulian abtinflndu-se de la vot.

Diverse

Se dd cuv6ntul doamnei consilier local Chifan Gabriela care revine cu rugaminte ca p6n6
la venirea sezonului rece s[ se rezolve problema qanluilui de l0ngd cimitirul din satul Gura
Putnei in sensul acoperirii acestuia cu dale de beton pentru a se evita desele acciclente in acea
zond' De asemenea , doamna consilier propllne analizarea posibilit6lii amplasdrii de toalete
ecologice in zonele cele mai frecventate de turigti.

Preia cuvdntul domnul viceprimar care aratd ci rnomentan se hcreazd in acea zond.la
covorul asfaltic iar in perioada urmdtoare va fi avuti in vedere qi rezolvarea acestei probleme.

in legdtur[ cu toalete ecologice, domnul viceprimal arat[ c[ sunt clestul de costisitoare
financiar si greu de intrefinut, fiind din plcate ;i mr-rlte sanse de a fi vand,alizate , din
experienfa avut[ anii treculi c6nd au fost inchiriate asemenea toalete pentru anumite
evenimente.

Se dd cuvintul domnului consilier local Crefan Ciprian care solicitd sprijin din partea
autoritdlilor locale in vederea reahzdrii unei imprejmuri corespunz[toare a $colii din satul Gura
Putnei'in continuare domnul consilier revine cu rug[mintea de a se lua m6surile necesare
pentru a evita inundarea zonei de la intrarea in comund.

Preia cuvAntul domnul viceprimar care arat[ c[ trebuie intervenit pe proprietatea
domnului Rotar $tefan in vederea curllirii ;an]ului ce traverseaz[ proprietatea sa iar susnumitul



nu permite accesul. Se va incerca decolmatarea podului din zond dar trebuie cur[tat si santul
altfel nu se rezolvd problema.

Se dd cuvAntul doamnei consilier Breab[n lleana care solicitd sprijin din partea
atoritdfilor locale in vederea amanajdrii traversdrii pdrdului Putna in zona punte Gura Putnei
care a fost afectat[ de ultimele ploi.

Rdspunde domnul viceprimar care aratd, cd, se vor deplasa in zon6 si vor gdsi o sulufie.
Se d[ cuvdntul doamnei consilier local Zubas Ornella Daniela care intreab[ cAnd se

incepe asfaltarea ulilelor.
Rdspunde domnul viceprimar qi aratd c[ h-rcrdrile au fost incepute dar in primd fazd se

toarnd un strat suport, apoi se vor amplasa bordurile iar ulterior se va turna stratul de
asfalt/beton. Este o lucrare complexd care durezd dar lucr[rile sunt in termen qi se vrea a fi bine
realizate.

Se dI cuv6ntul domnului consilier local Boghean Mihai Iulian care solicitd sd se

intervind si in zona podului care asigurl legdtura cu PutniEoara, drumul in zond fiincl stricat.
Rdspunde domnul viceprimar rdspunde qi aratd cd o datd cu lucrdrile cle modernrzare la

drumurile comunale se va interveni qi in acea zonb pentru a se rezolva problema.
Se dd cuvAntul doamnei DoboE Anca-secretarul general al comunei Putna care prezintd

consiliului local cererea domnului primar de efectuare a unui num[r de 7 zile de concediu de
odihnd in perioada 19-21 iulie, perioad[ in care domnul viceprimar ya exercita atribu(iile
primar al comunei.

in incheiere, domnul viceprimar aratd, cd, in acest an 2 iulie va fi sdrbdtorit in condilii
adaptate la pandernia COVID intr-un mod mai restrdns , in piafa comunald, cu parada cailor qi
un spectacol cu cei de la Ansamblul Ciprian Porumbescu gi pelerinajul cu sjlujba.la Mdndstirea
Putna.

Av0nd in vedere cd nu mai sunt solicit[ri de inscriere la cuvdnt D-ul Andriescu Dorin
presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturor pentrn
participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR GENERAI- CONAM.IA PUTNA

Dob


