
CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 03 septembrie 2021, cu ocazia desfEgurdrii lucrdrilor gedinlei

extraordinare aConsiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 124

din 01 septembrie 2021 qi se desfEqoard in sala mare a Ciminului cultural Putna pentru a

se putea pdstra o distanld sufioientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale

deiinfeclie Ei ma;ti de proteclie aqa incdt sd se respecte mdsurile de evitare a rispdndirii
COVID-19.

Domnul viceprimar mullume;te pentru promptitudine Ei solicitd sd se pdstreze o

distanla de minim 2 m intre persoane qi aratd oa se impune ca lucrdrile ;edinlei sd fie cdt

mai scurte aqa incAt si fie respectate mdsurile de evitare a raspdndirii COVID- 19.

F6c6ndu-se prezen[a consilierilor locali la lucririle qedin{ei, doamna Doboq Anca

- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile gedinlei de astdzi participd

toji cei 13 consilieri in funclie. Precrzam faptul cd doamna consilier local Zubaq

Ornella-Daniela Ei domnii consilieri locali Juravle Constantin, Lucaci Daniel qi Plamad[

Tudor au participat online latoatd qedinla pe aplicalia audio-video whatsapp.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii gedinlei ordinare de consiliu din

data de 30.07.2021 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, frrd, a se aduce modificdri sau complet6ri asupra conlinutului sdu.- t, continuare doamna secretar general 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
prev6zute de cartea I titlul IV din Leeea nr. 161/2003, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, are obli galia sd se ab1in6 de la emiterea sau participarea la emiterea ori

adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) so!,

solie sau rude ori afini p0nd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd sau

juridic[ fala de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; 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 parte; e) orice persoand fizicd sau juridicd,alta
decAt autoritatea din care face parte, care a fbcut o platd cStre acesta sau a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau fundalie din care face parte solicit6nd sd



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

In continuare , preEedintele de qedinla prezintd, ordinea de zi a qedinlei :

1. Proiect de hotdr6re nr. 4588 din 01.09.2021 privind modificarea qi completarea
H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din
fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de
Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazd,in anul 2021, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdr6re nr. 4591 din 01.09.2021 privind aprobarea tarifelor pentru
prestdrile de servicii de exploatdri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, propusd pentru licitalie, negocieri
prestdri servicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteazd in anul 2021 din partida
8011, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdr6re nr. 4594 din 01 .09.2021 privind aprobarea prelului de
vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a oomunei Putna,
judelul Suceava, ce se recolteazd, in anul 2021, dinpartizile 8006,8007,8008,8009,
8010 qi 8011 , iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hotdrdre nr. 4597 din 01.09.2021 privind aprobarea proiectului gi a
cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investi{ii ,, Amenajare arhiva in corp B qi

dotarea infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi SalS Sport a $colii gimnaziale ,,,

Mitropolit Iacob Putneanul", comuna Putna, judelul Suceava", iniliat de primarul
comunei;

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

in continuare preqedintele Comisiei de specialitate buget-finanfe aduce la
cunoqtinld faptul cd avizel,e comisiei de specialitate au fost emise cu respeclarea
cvorumului previzut de lege.

In continuare, doamna consilier Breabin Ileana Ei domnul consilier local Lucaci
Daniel aratd" ci se retrag din sala de qedinfe, respectiv de pe aplicalia audio-video
whatsapp, intrucdt nu doresc sd participle la discutarea qi adoptarea hotdrdrilor de
consiliu local privitoare la masa lemnoasd exploatatd din pddurea aparlin6nd domeniului
public al comunei.

Se d5 cuvdntul d-ui viceprimar Aanei Marius Cristian, pentru a prezenta referatul
de motivare gi proiectul de hotbrdre privind privind modificarea qi completarea H.C.L.
nr. 5 din 29.01.202I referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul
forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul
Silvic Putna, ce se recolteazd" in anul 2021. Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi
este aprobat in unanimitate de voturi de c6tre toli cei 11 consilieri prezenli la qedin!6,
rdmagi in sald.

In continuare, d-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd, referatul de
motivare qi proiectul de hotirAre privind aprobarea tarifelor pentru prestdrile de servicii
de exploatdri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a
comunei Putna, judelul Suceava, propusd pentru licitalie, negocieri prestdri servicii
silvice, sau in regie proprie ce se recolteazd,in anul 2021 dinpartida 8011 .



Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 11 consilieri prezenli la qedin|d.

In continuare, d-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd referatul de
motivare qi proiectul de hotdrAre privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa
lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce
se recolteazdin anul202l, din partizile 8006, 8007, 8008, 8009, 8010 qi 8011 .

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 11 consilieri prezenli la qedin!6.

In continuare, domnul consilier local Crelan Ciprian-Florentin aratd ci se retrage
din sala de Eedinle intruc6t nu doreqte sd participle la discutarea qi adoptarea hotirdrii de
consiliu local privitoare la obiectivului de investi{ii ,, Amenajare arhiva in corp B gi
dotarea infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi Sala Sport a $colii gimnaziale
,, Mitropolit Iacob Putneanul" intrucat ocupd funclia de director al ;colii.

In continuare, d-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd, referatul de
motivare qi proiectul de hotirAre privind aprobarea proiectului qi a cheltuielilor legate
de proiect a obiectivului de investilii ,, Amenajare arhiva in corp B qi dotarea
infrastructurii educalionale a corpurilor A, B qi Sa16 Sport a $colii gimnaziale ,,
Mitropolit Iacob Putneanul", comuna Putna, judelul Suceava,,.

Se supune la vot acest proiect de hotdr0re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de citre toli cei 12 consilieri prezen{i la gedinld, rdmaqi in sald.

Se da cuv6ntul domnului consilier local Schipor Vasile care, dat fiind c6 pe
ordinea de zi se regdsesc mai multe proiecte de hot6r6ri legate de administrarea masei
lemnoase provenitd din pddurea aparlindnd comunei Putna , aduce in atenlia consiliului
local mai multe probleme dupd cum urmeazd:

- Necesitatea existenlei qi a unui plan de reimpddurire a suprefelelor din
proprietatea comunei Putna, deoarece trebuie sd ne gAndim qi la viitor, la
generaliile care ne urmeazd";

- Dat fiind cd existd aprobdri pentru achizilionare lemn din pddurea aparlinAnd
comunei e necesar si fie un proces transparent qi o evidenld clard, a tuturor
cererilor pentru a se qti ordinea in care urmeazd" a fr rezolvate, care cereri au
fost rezolvate Ei care sunt in asteptare. De asemenea trebuie sd fie anunlali
cetdlenii unde se depun exact cererile : la primdria Putna sau la Ocolul Silvic
Putna qi ce persoane sunt responsabile cu gestionarea cererilor pentru a fi
u;urat tot procesul.

Preia cuvdntul domnul consilier local Boghean Mihai-Iulian care aratdcd lucrdrile
de impidurire sunt prevSzute in amenajamentul silvic in urma unei anali ze interen Ei se
face pentru toate suprafelele care au sub 20Yo ocupat cu arbori.

In legdturl cu cererile de lemn Ei modul de rezolvare al acestora trebuie de Etiut cd
nu toli cetSlenii sunt inlelegdtori unii dintre ei fiind foarte agresivi cu pddurarii care
primesc spre rezolvare cererile gi care nu au deloc o muncd ugoard in relalia cu cetSfenii.

Se d[ cuv6ntul domnului viceprimar Aanei Marius Cristian care aratd,ci existd un
registru electronic special creat pentru a inregistra cererile de material lemnos si o



eviden!6 a cererilor rezolvate. in acest an cererile se vor depune la Ocolul Silvic Putna
care este administratorul pddurii comunale.

Se dd cuvdntul domnului consilier local Crelan Ciprian Florentin care aratd" cd ar
trebuie gisitd o solu{ie ca lemnele necesare pentru incdlzirea clddirilor apa(in6nd
Ecolilor din comund sd se procure din pddurea apafiindnd comunei Putna pentru a nu mai
fi cumpdrate de la agenli economici, in felul acesta poate se asigurd cheltuirea unei sume
mai mici din bugetul local in acest scop.

In continuare domnul consili er aratd" cd este foarte bucuros cd s-a aprobat, chiar
dac[ cu intdrziere, proiectul ce vizeazd, dotarea Ecolii din Putna si a sdlii de sport de care
s-a ocupat personal aqa inc6t sd fie asigurate dotari de cel mai inalt nivel spre folosul
elevilor comunei, singurul regret fiind ca nu s -a putut face qi pentru $coala din Gura
Putnei care poate va fi dotatd in viitor.

Se dd cuvdntul domnului consilier local Cuciurean Gheorghe care aratd, cd ar
trebui achizilionat un ierbicid special pentru curdlarea corespunzdtoare a pavajului din
curtea ;colii. Rispunde domnul consilier local Crelan Ciprian Florentin care aratd" cd au
fost luate mdsuri in acest sens.

Se dd cuvdntul domnului consilier local Andriescu Dorin care intreabi dacd au
mai fost scoase lavdnzare gi alte loturi de teren inzonaBodArldu.

Rdspunde domnul viceprimar Aanei Marius Cristaian care aratd" cd nu au fost
scoase lavdnzare alte loturi de teren inzonaBoddrldu.

Se dd cuvdntul doamnei consilier local Breabdn Ileana care aratd" cd trebuie
montate camere de luat vedere la Cdminul cultural Gura Putnei care, din pdcate, a suferit
multe distrugeri ;i ar trebui monitorizat pentru a fi stopate relele practici qi identificali
frrd,tdgadS faptaqii.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D- ul Boghean
Mihai Iulian presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept oare s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDNTE DE $EDINTA

Boghean Mihpi Iulian
./ /
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SECRETARUL
AL COMLINE


