
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 29 martie 2022, cu ocazia desfEgurdrii lucr5rilor gedinlei ordinare a

Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna martie 2022.

$edinla a fost convocati de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scris[ nr. 61

din 23 martie 2022 qi se desfbqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a se

putea pdstra o distan!6 suficientd intre participanfi care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie qi mdqti de proteclie aqa incdt s5 se respecte mdsurile de evitare a rdspdndirii
COVID-19.

Fdc6ndu-se prezen[a consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, doamna Doboq Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd c6la lucrdrile qedin{ei de astdzi participd
un toli cei 13 consilieri in funclie.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfdquririi gedinlei extraordinare a consiliului
local din data de 25 martie 2022 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,, fard a se aduce modihcdri sau completdri asupra
conlinutului sdu.

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 53812019-Codul
administrativ conform cirora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161121383, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, are obligalia si se ab{ind de la emiterea sau participarea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului
juridic respectiv, aare ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) so!,

solie sau rude ori afini pdni la gradul al ll-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd sau
juridicl fald 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 alt[ autoritate din care face parle; e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta
dec6t autoritatea din care face parte, care a f6cut o platd cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau fundalie din care face parte solicitdnd s[
comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedinlei.

Se dd cuvdntul domnului primar Gheorghe Coroami care aratd cd doreqte

scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotdrAre privind aprobarea inchirierii prin

incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprietate privata a
comunei Putna, jude{ul Suceava, pentru ldmurirea unor aspect legate de calculul



prelului inchirierii ;i doregte suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotdrdre privind

aprobarea acordarii unui ajutor de urgen!6 numitului Crelan Pantelimon aflat in situalie

de necesitate cauzatd de incendiu.

Se supun la vot propunerile domnului primar qi acestea sunt aprobate in

unanimitate de voturi de cei 13 consilieri locali prezenli la qedin!6.

in continuare D-na Cenuqd Nohai Nicoleta preqedinte de qedin!6, prezintd

proiectul ordinii de zi dupi cum urmeaz[:
1. proiect de hotdrdre m. 1679 din 23.03.2022 privind aprobarea modificdrii

organigramei gi statului de funclii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei

Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdrdre nr. 1682 din 23.03.2022 privind aprobarea Planului de

analizd qi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2022 la nivelul comunei Putna,

judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdrdre nr. 1685 din 23.03.2022 privind aprobarea P1anului de

asigurare a resurselor umane, materiale si financiare neoesare gestionarii situatiilor de

urgenta pentru anul2022la nivelul comunei Putna, judetul Suceava, iniliat de primarul

comunei;

4. proiect de hot6r6re nr. 1690 din 23.03.2022 privind aprobarea decontdrii

transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziald ,)

Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna februarie 2022, iniliat de primarul

comunei;
5. proiect de hotdrdre nr. 1693 din 23.03.2022 privind aprobarea completlrii

inventarului cuprinz6nd terenurile gi cl[dirile ce apar{in domeniului privat al comunei

Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei;

6. Proiect de hotdrare nr. 1699 din23.03.2022 privind predarea cdtre Ministerul

Dezvolt6rii, Lucr6rilor Publice qi Administraliei prin Compania Na{iona16 de Investilii
.,C.N.I.,, - S.A., a amplasamentului qi asigurarea condiliilor in vederea executdrii

obiectivului de investilii "Construire si dotare dispensar uman in sat Putna, comuna

Putna, judetul Suceava" , iniliat de primarul comunei;

7. Proiect de hot[r6re nr. 1702 din 23.03.2022 privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici, pentru investilia "Construire si dotare dispensar uman in sat Putna,

comuna Putna, judetul SuQeava", iniliat de primarul comunei;

8. Proiect de hotdrdre nr. 1705 din 23,03.2022 privind alegerea preEedintlui de

Eedin!6, ini{iat de primarul comunei;



g.Proiect hotarare nr. 1780 din 25.03.2022 privind aprobarea acordarii unui aiutor

de urgen!6 numitului crelan Pantelimon aflat in situalie de necesitate cauzatd de

incendiu.
10. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate de

voturi. ,t Ly.c^-^+--l ^y
in continuare pre'edinlii comisiilor de specialitate aduc 1a cunoEtin![ faptul cd

avizelecomisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevazut de

lege.
in continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarare

privind aprobarea modificdrii organigramei qi statului de funclii pentru aparatul de

specialitaie al primarului comunei Putna, judelul Suceava'

Se supune la vot acest proiect Oe t otar6re qi este aprobat in unanimitate de voturi

de cei 13 consilieri locali.
Se prezinta de c6tre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare

referitor la aprobarea planului de analizd qi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul

ZO2Z la nivelul comunei Putna, judelul Suceava . in urma supunerii la vot a acestui

proiect de hot6r6re este aprobat in unanimitate de voturi'

In continuare, d-ui primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare

privind aprobarea Planului de asigur are a resurselor umane, materiale si financiare

neoesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2022 la nivelul comunei Putna'

judetui Suceava. se supune la vot acest proiect de hotardre cu propunerile facute de

domnul viceprimar qi este aprobat cu 13 voturi pentru'

in continuare domnele consilier local Cenuqd Nohai Ni.91* Ei ZubaE Olnella-

Daniera precum gi domnii consilieri rocali Bogiriean Mihai Iulian, crelan ciprian

constantin Ei 
plamada Tudo r aratdca se retrag din sa16 intrucdt nu doresc s6 participle

la discutarea gi adoptarea hot6r6rii de consiliu local privitoare la-aprobarea decontdrii

navetei cadreror didactice intrucat fac parte din consiliul de administra{ie al $colii

g\mnaziare putna sau sunt cadre didactice, respectiv director al acesteia pentru a evita un

posibil conflict de interese.

In continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarare

privind aprobarea decontarii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la

$coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna februarie 2022'

. Se supune }a vot acest proiect de hotdrdre cu propunerile fbcute de domnul viceprimar

qi este aProbat cu 8 voturi Pentru'
in continuare, d-ul primar prez\nta referatul de motivare si proiectul de

hotarare privind aprobarea compretarii inventarului cuprinzand terenurile qi clddirile ce

apa(in domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava ' Se supune la vot acest

proiect de hot6r6re cu propunerile fdcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13

voturi Pentru.
in continuare, d-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarare

privind predarea c6tre Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice qi Administraliei prin

compania Nalional[ de Investilii "c.N.I." - s.A', a amplasamentului qi asigurarea



condiliilor in vederea executdrii obiectir,ului de investilii "Construire si dotare dispensar

uman in sat Putna, aomuna Putna, judetul Suceava" . Se supune Ia vot acest proiect de

hotdrdre cu propunerile fEcute de domnul viceprimar gi este aprobat cu 13 voturi pentru.

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

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investilia "Construire si dotare

dispensar uman in sat Putna, comuna Putna, judetul Suceava" . Se supune la vot acest

proiect de hotdrdre cu propunerile fbcute de domnul viceprimar gi este aprobat cu 13

voturi pentru.

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

privind alegerea preqedintelui de Eedin!6 solicitand sd se faci propuneri in acest sens.

Doamna consilier local Cenuqd Nohai Nicoleta propune pe domnul consilier local

Crelan Ciprian Florentin. Se supune la vot acest proiect de hotdr6re cu propunerile

frcute gi este aprobat cu 13 voturi pentru.

in continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind aprobarea acorddrii unui ajutor de urgenld numitului Crelan Pantelimon aflat in
situa{ie de necesitate cauzatd de incendiu.Se supune la vot acest proiect de hotirAre cu
propunerile fEcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13 voturi pentru.

In continuare , domnul primar aratd c6 a mai avut loc un incendiu in satul Gura

Putnei care a distrus gospoddria numitului Schipor Dumitru Ei va trebui ca in urmdtoarea

Eedinla a consiliului local sd se aprobe un ajutor Ei pentru refacerea gospoddriei acestuia.

Domnul primar arat6" cd a inceput o acliune de igienizare a comunei Ei a albiilor.pdrdului
Putna Ei revine cu rug[mintea cdtre consilierii locali de a sprijini campania de informare

a cetdlenilor cu privire la colectarea selectivd a de;eurilor qi la importanla pdstrdrii

cur[feniei in comunS.

Se d[ cuvdntul domnului consilier local Schipor Vasile care arutd cd ar fi bine ca

in zilele de colectare a gunoiului reciclabil sd meargd pe teren inclusiv consilierii locali
pentru a se discuta cu fiecare cetSlean in parte.

Se dd cuv6ntul domnului consilir local Andriescu Dorin care aratd, cd ar dori o

intAlnire in care sd se analizeze mai in detaliu documentalia aferentd realizdrii investi{iei
Dispensar uman.

Domnul primar rdspunde Ei aratd cd e dispus sd se intdlneascd cdnd doresc domnii
consilieri pentru a analiza intreaga documentalie.

AvAnd in vedere cd nu mai sunt solicitiri de inscriere la cuvAnt D-na Cenuqd-

Nohai Nicoleta presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si

multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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