
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUI)LTT.UL SUCE,AVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30 septembrie 2021, cu ocazia desfEqurdrii lucrdrilor gedin{ei ordinare a
Consiliului local comunal Putna, judetul Suceava" pe luna septembrie 2021.

$edinfa a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozi{ia scrisd nr. 132 din24
septembrie 2021 Ei se desfbqoar[ in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a se putea
pdstra o distan{a suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale dezinfecfie qi

mdqti de proteclie asa incdt sd se respecte mdsurile de evitare a r[sp6ndirii COVID-19.
FdcAndu-se prezen{a consilierilor locali la lucrdrile gedin}ei, doamna Doboq Anca -

secretarul genelal al comunei Putna comunic[ cd la lucrdrile gedin{ei de astdzi participa 13

consilieri locali. Precizdm faptul ci domnii/ doamnele consilieri locali Andriescu Dorin,
Breabdn Ileana, Lucaci Daniel qi Juravle Constantin au parlicipat online la qedinla pe aplicafia
audio-video whatsapp. La lucririle ;edinlei participd qi domnul G[inaf Ioan.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii qedin{ei extraordinare a consiliului local
din data de 24 septembrie 2021 fiind pus la dispozi{ia consilierilor locali pentru consultare
inainte de'inceperea lucrdrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in
forma prezentath. fard a se aduce modificiri sau completdri asupra conlinutului sdu.

in continuare doamna secretar informeazi pe domnii qi doamnele consilier local despre
necesitatea respect[rii 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 Legennr. 161/50183, cu modificdrile gi completarile ulterioare, are obliga{ia sI se

ab{in6 de la emiterea sau pafticiparea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la
incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos
material pentnr sine sau pentru: a) so{, solie sau rude ori afini p6nd la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoand frzicd sau juridicd fa\d 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 altd autoritate din care face parte; e) orice persoanl fizicd sau
juridic6, alta dec6t autoritatea din care face parte, care a frcut o platd cdtre acesta sau a efectuat
orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asocia{ie sau fundalie din care face parle solicitAnd sd

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

In continuare D-ul Boghean Mihai Iulian pregedinte de gedin!6, prezintd, proiectul
ordinii de zi dupd cum urmeaz6:

1. Proiect de hotdr6re nr. 50il din 24.09.2021 privind desemnarea reprezentanJilor

Consiliului Local Putna, jude{ul Suceava in cadrul Consiliului de administra{ie al $colii
gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" Putna pentru anul qcolar 2021-2022, inifiat de

primarul comunei:

2. Proiect de hotdr6re nr. 5020 din24.09.2021 privind atestarea aparlenenlei la domeniul
privat al comunei Putna, judelul Suceava a unei suprafele de teren, iniliat de primarul
comunei:



3. proiect de hotarAre nr. 5023 din24.09.2021 privind alegerea preEedintelui de gedin![,

iniliat de primarul comunei;
4. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate de voturi.

i, ,ontirrare preqedinfii gi secretarii comisiilor de specialitate aduc la cunoEtinld faptul

cd avrzele comisiilor de ipecialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prev[zut de lege.

in continuare, domnul consilier local Crelan Ciprian Florentin. directorul Ecolilor din

comun6, prezinra Consiliului local adresa nr. 10752 din 29.09.2021, a Inspectoratului $colar

Judelean Suceava prin care se transmite tabelul cu numdrul de membrii in consiliul de

administralie al E.oiii, precizAnd c[ in raport cu numdrul de clase existente la Putna, trebuie

desemnafi 3 rcprezentanli din partea Consiliului local. Ulterior aratd cd' se retrage din sald

intruc6t nu doregte sd participle la discutarea gi adoptarea hotdrdrii de consiliu local privitoare

la desemnarea repreientuniilor Consiliului local in consiliul de administralie al $colii

gimnaziale Putna intruc6t este preqedintele acestuia'o 
in contilgare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare privind

desemnarea reprezentanliltr Consiliului Local Putna, judelul Suceava in cadrul Consiliului de

administra{ie a1 $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" Putna pentru anul ;colar 2021-

2022 sohcitind sd se facS propuneri in acest sens.

Se dA cuvantul doamnei consilier local ZubaE Ornella Daniela

reprezentanfi in consiliul de administralie a qcolii din parlea Consiliului

Cenuqd-Nohai Nicoleta qi domnii Boghean Mihai Iulian qi Plamadir Tudor'

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre cu propunerile f6cute de

local Zubaq t)rnella-Daniela qi este aprobat in unanimitate de voturi de cei

care propune ca

local pe doamna

doamna consilier
l2 consilieri locali

rdma;i in sala de qedinfe.

Se. prezint[ de cdtre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare

referitor la atestarea apafienenlei la domeniul privat al comunei Putna, judelul Suceava a unei

suprafefe de teren. in urma supunerii la vot a acestui proiect de hotlr6re este 
'aprobat in

unanimitate de voturi.
in contiluare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare privind

alegerea preEedintelui de qedin!6 qi solicit sd se facd propuneri in acest sens. Domnul consilier

local Aanei Marius Cristian propune pe doamna consilier local Breab[n Ileana. Se supune la

vot acest proiect de hotdrAre cu propunerea fdcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13

voturi pentru.

Diverse.
preia cur 6ntul domnul primar care aratf, cd parcela de teren in suprafald de 32 ari din

zona Bodirldu" ce s-a dorit inifial sa fle concesionatd in vederearealizdrii unui centru de terapii

alternative , propune s6 fie imp[rli6 in patru parcele Ei scoasd la vdnzare prin licitalie publicd

intruc6t sunt multe cereri de cumpdrare teren. Solicitd domnilor consilieri s[-Ei exprime pozilia

in acest sens. Se supune la vot propunerea fbcutd de domnul primar qi majoritatea consilierilor

locali au fost pentru mai pulin domnii consilieri locali Plamada Tudor qi Crelan Ciprian

Florentin.

Se d[ cuvgntul domnului consilier local Plamadl Tudor carc aratd cd el este de principiu

impotriva oric[ror vdnzdri de terenuri aparlinAnd comunei intrucdt sunt pufine qi trebuie

pdstrate pentru a avea locafii pentru noi investifii la nevoie.

Se d[ cuvintul domnului consilier local Crelan Ciprian Florentin care aratd cd terenuri ar

trebui date tinerilor familii care voI sd-si intemeieze o gospodlrie.



In continuare domnul consilier aratd, cd. sunt foarte mulfi cetdfeni care se pl6ng inultimele zile de calitatea apei furnizata Ei solicita sa se explice care sunt c,auzeleqi cum se poateinterveni pentru a remedia situafia. De asemenea, domnul consilier intreabd care este stadiul deimplementare a proiectului de extindere si mode rnizarealimentare cu apd si canalizare.
Se dd cuvantul domnului primar care aratd, c5. sistemul de alimentare cu apd este afectatde exploatafiile forestiere din zonaYe[du. S-a oprit alimentareacu apd din aceastdzonr si s-acaptat pdrAul Runc dar debitul va fi mai mic.
Legat de implementarea proiectului domnul primar aratd, cdlicitaliile de execulie se facseparat pe localitdfile parte in proiect, au fost scoase la licitafie z localitali qi i s-a promis c6Putna este localitatea urmatoare pentru care se realizeazd documentafia gi se face licitalia. Dinprcate se qtie de toatd lumea cr nu se pot face investilii la aceastd instalalie c6td vreme ea seafl[ in proiectul pentru care existd de.f a finanfare qi se afld in derulare.
Se di cuvdntul domnului consilier local cuciurean Gheorghe care solicitd s6 i secomunice care este firma care a fEcut proiectul pentru modernizare d-rum din zona locuitoruluiMdndru Gheorghe, pentru a vedea p. .. bazF, s-iaprobat ingustarea drumului in acea zond, frrda se mai tealiza qi acostamentul necesar asigur5rii unei circulafii corespunz6toare. comunicacd va face adresi gi crtre compania Nalionald de Investifii in acest sens.
Se dd cuvantul domnului consilier Plamadd rudor care, referitor la cele sesizate decomnul consilier local cuciurean Gheorghe, aratd, cdlui i se pare cd drumul este foarte bun si secircul5 mult mai bine decdt inainte de modern izare cdndera foarte ingust.
Se dd cuvantul domnului consilier local cretan ciprian Florentin care intreabi in cestadiu sunt lucrdrile la drumul din zona stadiorrtri . 

-'-^-

Rdspunde domnul primar carc aratd cd s-a impus schimbarea soluliei propuse inilial inproiect pentru unul din podelele din zon[ gi ulterior ..-.*ilrr, jr#,* t"t'rond.Av6nd in vedere c5 nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant D-ul Boghean MihaiIulian presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturorpentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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