
CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI PUTI\A
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VBRBAL

incheiat astdzi 28 februarie 2022, cu oca:ia desfbgurarii lucrdrilor gedinleiordinare a consiliului local comunal rutna, judelul suceava, pe luna februarie 2022.
$edin{a a fost convocatd de citre primarul comunei prin Disp ozi\iascrisd rc. 46din 22 februarie 2022 qi se desfEqoard irsala mare a cdminului cultural putna pentru ase putea pdstra o distan{d suficienti intre participanli care au avut ta dispozi{ie materialedezinfeclie qi maEti de protecfie aga incdt sd se respecte m[surile de evitare a risp6ndiriiCOVID- 19.

Fdcandu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Dobog Anca- secretarul general al comunei Putna comunici cd la lucrdril; $.;i;; i de astdziparticipdun toli cei i3 consilieri in funcfie. Precizdm faptul cd doamna consilier Breaban Ileanaa parlicipat online la toatd' qedirla pe aplicalia audio-video whatsapp. La qedin{dparticipd ;i domnul Gdina{ Ioan si giholar Gheorghe.
Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEquiarii gedin{ei extraordin ate aconsiliuluilocal din data de 10 februarie 2022 fiind pus la dispozijiu .orrritierilor locali pentruconsultare inainte de inceperea lucrdrilor qed'inlei de astdzi,a fost aprobat in unanimitatede voturi in forma prezentatd', frrd, a se aduce modificari sau completdri asupraconlinutului sdu.
In continuare doamna secretar informeazS pe domnii gi doamnele consilier localdespre necesitatea respectarii prevederilor arl. 228 din o.u.c. nr. 57/201g-coduladministrativ confotm cdrora: 'iAlesul local aflat in conflict de interese in condiliileprevdzute de cartea I titlul IV din Legea w. 161/53, cu modificdrile gi completdrileulterioare ' ate obligalia sd se uulina Ftu *it.rea sau participarea la emiterea oriadoptarea actului administrativ, dL la incheierea sau participar ea la incheierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folos material p.ni* sine sau pentru: a) so!,so{ie sau rude ori afini pand la gradul al Il-lea inclusivi nl ".i.. persoan6 frzicd saujuridica fap de care alesul local aie calitatea de debitor ar unei obligalii; c) o socie tate lacare deline calitatea de asociat unic ori funclia Je administrator sa, o. la care oblinevenituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoand frrlioasau juridic d., altadecat autoritatea din care face parte, 

?ar.e 
a fEcut'o platd"^cdtre acesta sau a efectuat oricefel de cheltuieli ale acestuiu; i asocialie sau fundalie din care face parte solicit6nd sdcomunice dacd existd un potential conflict de irt.r.r. sau incompatibilitate cu privire lavreun proiect inscris pe ordine a de zi a gedinlei. 

^+rvv'rrraLrv

In continuare D-na cenusd Nohai Nicoleta preqedinte de qedinfd, prezintdproiectul ordinii de zi dupd cum urmeazA:
1' Proiect de hotdrare nr. 1103 din 22.02.2022 privind aprobarea rectificdriibugetului local de venituri qi cheltuieli pentru anul2022, iniliatde primarul comunei;



2'Proiect de hotdrAre nr. 1106 din 22.02.2022 privind aprobarea prelului de
vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna,
judelul Suceava, ce se recolteazdin anul 20z2,din u.p. II, u.a. 15 A, 15 J, 15 K;i 17 A-
Cirlibaba , iniliat de primarul comunei;

3' Proiect de hotdr6re nr. 16 din 03.01 .2022 privind aprobarea programului
privind acordarea de finanldri nerambursabile in anul 2022 din bugetul local al
comunei Putna, judelut Suceava, pentru activitdli nonprofit de interes local, indiat de
primarul comunei;

4' Proiect de hotdrdre nr. 13 din 03.01 .zo22privind aprobarea planului de acliuniqi lucrdri de interes local intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, iniliat de primarul comunei;

5' Proiect de hotir6re nr. 6864 din 30. 12.2021 privind aprobare plan Urbanistic
zonal (PIJZ) qi Regulament local de urbanism" Elabo rareplJZin vederea introducerii in
intravilanul comunei Putna a unei parcele de teren in suprafald de 2000 m.p. ,,in vederea
construirii unei locuinle, ini{iat de primarul comunei;

6' Proiect de hotdrAre nr. 1109 din 22.02.2022 privind atestarea apartenenfei la
domeniul privat al comunei Putna, judelul suceava a unei suprafefe de teren, iniliat deprimarul comunei;

7' Proiect de hotdrare nr. 1112 din 22.02.2022 privind aprobarea calendaruluiprincipalelor manifestdri culturai-artistice, sportive, sociale gi educative care sedes{bqoari in comuna Putna in anul 2022, pr.rr* qi a bugltului estimat aferentorganizdrii acestora, iniliat de primarui comunei;
8' Proiect de hotdrAre nr. 1116 din 22.02.2022 privind aprobarea decontdrii

transpottului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziald 
,,Mitropolit Iacob Putneanul,, Putna, pentru luna ianu arie 2022. iniliat de primarul

comunei;

9' Proiect de hotdrdre nr. 1119 din 22.02.2022 privind aprobarea numdrului gi acuantumului burselor de care pot beneficia elevii $colii gimnaziale ..Mitropolit 
IacobPutneanul" Putna, in semestrul II al anului gcolar 202l-2022, iniliat de primarul

comunei;

10' Proiect de hotdrdre nr. ll22 din 22.02.2022 privind inregistrarea comunei
Putna, judelul Suceava in Sistemul nalional electronic de plata(sNEp) online a taxelor
qi impozitelor utilizand cardul bancar, instalarea unui terminal de platFt(pos), precumqi stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar, t;ig;; i.'rir,,,1.r,
comunei;

I 1. Diverse



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

in continuare pre;edin(ii comisiiior de specialitate aduc la cunoEtinf6 faptul ci
avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevd zut de
lege.

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarareprivind aprobarea rectificdrii bugetului locai de venituri ;i cheltuieli pentru anul 2022,
cu o modificare in sensul cd doreste ca in aceast6 rectificare sd se aprobe Ei alocarea unei
sume de 20'000 l.ei ca ajutor pentru familia numitului Crelan pantelimon a cdrui
gospoddrie a fost distrusb in intregime in incendiul din data de 26.03.2022.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re cu propunerea fdcutd de domnul primar
qi este aprobat in unanimitate de voturi de cei 13 consilieri locali.

Se prezintd de cdffe domnul primar referatul de motivare si proiecful de hotararereferitor la aprobarea prelului de i|tnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicb a comunei Putna, judelui Suceava, ce se recolteazd,in anul 2022, dinU'P' u, u'a' 15 A, 15 J, 15 K Ei 17 A- Cirlibaba. fn r.-u supunerii ia vot a acestuiproiect de hotirAre este aprobat in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ui primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea Programului privind acordarea de finanldri nerambursabile in anul
2022 din bugetul local ai comunei Putna, judelul Suceava, pentru activitdli nonprofit de
interes local.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat cu 13 voturi pentru.
in continuuT: d-11 primar prezintareferatul de motivare si proiectui de hotarareprivind aprobarea Planului de acliuni gi lucriri de interes local intocmit in conformitate

cu prevederile Legii nr. 4161200l privind venitul minim garantat,se supune la vot acestproiect de hotdrare qi este aprobat cu 13 voturi pentru .

ln continuare, d-ul piirnu, prezintarefeiatul de motivare si proiectul de hotarareprivind aprobare Plan urbanistic Zonal (PIJZ) qi Regulament local de urbanism,,
Elaborare PIJZ in vederea introducerii in intraviianul comunei putna a unei parcele deteren in suprafala de 2000 m.p. " in vederea construirii unei locuinte.

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre 
"si 

este aprobat ., i: voturi pentru.
In continuare, d-ul primar prezinta referaiul de motivare si proiectul de hotarareprivind atestarea apaftenenlei la domeniul privat al comunei putna, judelul Suceava aunei suprafele de teren.
Se supune la-vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturide cei 13 consilieri locali.
in continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiecful de hotarareprivind aprobarea calendarului principalelor manifestdri cultural-artistice, sportive,sociale gi educative care se desfEqoard in comuna Putna in anul 2022, precum gi abugetului estimat aferent organizdrii acestora.
Se supune la-vot acest proiect de hotdrare qi este aprobat in unanimitate de voturide cei 13 consilieri locali preienlila qedinfd
in continuare domnele consilier local cenuqd Nohai Nicoleta Ei Zuba; omella-Daniela precum Ei domnii consilieri locali Boghiean Mihai Iulian, crelan ciprian



Constantin qi Plamadi Tudor aratd cd se retrag din sal6 intruc6t nu doresc sd participle
la discutarea qi adoptarea hot6r6rilor de consiliu local privitoare la aprobarea burselor
;colare precum qi la aprobarea decontdrii navetei cadrelor didactice intruc6t fac parte din
consiliul de administralie al $colii gimnaziale Putna sau sunt cadre didactice, respectiv
director al acesteia pentru a evita un posibil conflict de interese.

in continuare, d-ul primar prizinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coalagimnaziald ,, Mitropolit Iacob putneanul,, putna, pentru luna ianuar ie 2022.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 8 consilieri locali rdmaqi in sala de qedinle.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarareprivind aprobarea numdrului gi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii
$colii gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna, in semest.,ri u al anului qcolar
202t-2022.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 8 consilieri locali rdmaqi in sala de qedinle.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind inregistrarea comunei Putna, judelul Suceava in Sistemul nalional electronic deplata (SNEP) oniine a taxelor si impozitelor utiii zdnd, cardul bancar, instalarea unui
terminal de plata (PoS), precum qi stabitirea modului in care este suportat comisionul1

oancar.

Se supune la_vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 13 consilieri locali prezenli la Eedinld

Diverse
Se da cuv6ntul domnului primar Coroamd Gheorghe care infor meazd" Consiliul

local despre faptul cd au fost convocali primarii comunelor din zond" qi au participat ladisculii cu CJSU cu privire la situalia datorta rdzboiului din lara vecind. S-a discutat in
acest sens cu proprietarii de pensiuni in vederea asigurdrii de cazare qi masd pentru
refugialii din lara vecind. Sunt deja in comun5 cetSleni ucrainieni, majoritatea dintre
acegtia fiind in ttanzit. De asemenea, au fost duse ajutoare qi in vama Siret urm6nd ca in
perioada viitoare sd se ac{ioneze in funcfie de necesitali ;i de cele communicate de cdtre
CJSU Suceava' I]rma sd se constituie un cont unic pentru donaliile in bani Ei se discut6
despre posibilitatea alocirii de bani din bugetele locale pentru aceasta ,iir"fl. 

^--1.
asemenea vremuri trebuie s[ fim solidari ;i sd ajut[m fiecare cum putem. Dac6 sunt qi
alte propuneri din partea consilierilor localiin acest sens sunt aqteptate.

Se da cuvantul domnului Biholar Gheorghe care aratd c6 qi la pensiunea s-a aufost cazali refugiali din ucraina si este dispus- sd sprijine Ei el pe viitor cu spalii deeazare,^3 mese pe zi si un numdr de 50 saltele.
In ceea ce priveqte incendiul avut loc in seara de sdmbatdl26 .02.2022 vrea sdaducd in atelia Consiliului local o patd neagrd pentru comund gi anume faptul cd maqina

de pompieri a comunei iarna std fErd apa Ei ajunge ultima la intervenlii. Ideal ar fi s6 segdseascd o solulie pentru parcarea acesteia intr-un loc incdlzit ca sd foata ajunge imediatin caz de incendiu. Poate existd o hald nefolositd a vreunui agent economic pand se vaputea construe una noud speciai pentru utirajele prim[riei.



In incheiere, domnul Biholar Gheorghe readuce in atenlia consiliului localproblema apelor pluviale care inundd comuna incepdnd di; r;;;-iraanar,irii putna si anecesitalii gdsirii unei solulii impreund cu reprezentanfii Mdn6u;;ru;;;;'r; il.a,acestea sd fie deviate si sd nu mai provoace stricdciuni.
se dd cuvantul domnului Schipor vasile care referitor la pregdtirea in caz deincendii aratd' cd inc6 de cad era directorla Direclia Agricola Suceauu ,-u discutat cu toliprimarii despre necesitatea existen{ei in fiecare localitate a unei acumuldri de apd care sdpoatd fi folositd atat in caz de secetd cat Ei in caz de incendii qi ar fi util sd se poatd faceuna Ei la Putna.
se da cuvdntul domnului viceprimar Anei Marius Cristian carc aratd cd existdhidranli in comund dar toli sunt cuptali la aceeaqi sursd de apd qi in caz de un incendiumajor qi consum mare de apd t. u.iung. ca sd scadd presiunea afei din instalalia dealimentare.
in c"ea ce priveqte ajungerea mai tdrziu a ma;inii de pompieri a comunei laincendii aceasta se datoreaz1t qi faptului cd prima dat6, dupd apetul la lr2, anunlate suntserviciile profesioniste de pompieri iar ulteiior este sunat primarul Ei viceprimarul care iianunld pe cei care conduc maqina de pompieri a comunei.
Se di cuvAntul domnului primar care raspunde problemelor ridicate in cadrulqedinlei dupd cum urmeazd:
- Solicitd domnului Biholar Gheorghe dar qi celorlalli patroni de pensiuni s6 facio legitimare Ei o eviden!6 corepunzdtou.. u tuturor persoanelor aare solicitd

cazare in calitate de refugiat;
- inlelege qi.iqi insuqegte iritica legatd cle partici pareama;inii de pompieri dindotarea primdriei la incendii qi vor fi cautate solulii pentru a se asiguraparcarea corespunzdtoare a acesteia.
- Legat de propunerea domnului Schipor vasile domnul primar aratd,cd o soluliear fi vechiul bazin din zona veldu care momentan nu este folosit qi poate ficurdlat qi utilizat.
- Propune constituirea unei comisii si deplasarea pentru disculii cu reprezentanliiMdndstirii Putna dar Ei pe teren pentru u ,. gari solulia pentru gestionarea

apelor pluviale.
Se d6 cuvantul doamnei secretar general al comund carc prezintd Consiliului localadresa nr' 3906110/1 din 22.02.2022 a-Institufiei Prefectului Judeleului suceava legatdde evaluarea performanlelor pro fe sional e ale s"cr.tarui;; ;.[o;l"rtll,,,ur.t.Avand in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant D-na cenusaIt{ohai-Nicoleta presedintele de sedinta declard inchisa sedinta .""riirilri"l;;i";imultumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDNTA

Cenu;d-Nohairl.,licoleta
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MLII.{A PUTNASECRETAR GENERAL


