
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCBS VERBAL

incheiat astdzi 27 aprilte 2018 , cu ocazia desfrqurdrii lucrdrilor qedinlei ordinare
a consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna aprilie 201g .

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozilia scrisd nr. 96
din20 aprilie 2018 .

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedin{ei, D-na Dobog Anca -
secretarul comunei Putna, comunic6 cdLa lucrdrile qedinlei d " uit1t iparticipd to\i cei 12
consilieri locali in funclie. in continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi
doamnele consilier local despre necesitatea respectSrii prevederilor art. 46 di., L.g.u rr.
21512001 conform cirora: "Nu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hot6r6rilor
consilierul local care, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude pana la gradul al
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusd dezbaterilor consiliului
local,

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrgurdrii qedinlei ordinare a consiliului local
din data de 28.03 . 2018 fiind pus la dispozilia consilieiilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrlrilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma ptezentatd, frrd a se aduce modificdri sau completAri asupra conlinutului sdu.

Se dd cuv6ntul D-lui primar, Coroamd Gheorghe care solicit modificarea ordinii
de zi ardtdnd cd doregte introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotdr6re privind
aprobarea acorddrii unui ajutor de urgen!6 numitului David Dan aflat in situalie de
necesitate cauzatd' de incendiu, pentru a facilita repararea gospod6riei in perioada
seyonului cald. Se supune la vot solicitarea domnului primar de suplim entare a ordinii
de zi care este votatd in unanimitate de voturi.

in continuare D-ul Plamadd Tudor, preqedinte de gedinld, prezintd proiectul
ordinii de zi dupd cum urmeazd:

1' Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de incheire a exerciliului bugetar
pe trimestrul I al anului 2018, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea decontdrii
didactice navetiste de la $coala gimnaziaLd ,, $tefan cel
martie 2018 , iniliat de primarul comunei.

transportului pentru cadrele

Mare ,, Putna , pentru luna

3. Proiect de hotdrdre privind apartenenla unui bun imobil Ia domeniul
comunei Putna, judeful Suceava, iniliat de primarul comunei .

privat al



4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea acorddrii unui
numitului David Dan aflat in situalie de necesitate cauzatd de

primarul comunei .

5. Diverse .

Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat

ajutor de urgenli
incendiu, initiat de

cu in unanimitate de
voturi.

D-ul primar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind
aprobarea contului de incheire a exerciliului bugetar pe trimestrul I al anului 2018 care
fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, doamna consilier Cenugd Nohai Nicoleta qi domnul consilier
Boghean Viorel aratd c5 se retrag din sa16 intruc6t nu doresc sd participle la discutarea gi
adoptarea hotdrdrii de consiliu local privitoare Ia decontarea navetei intruc dt fac parte
din consiliul de administra[ie al $colii gimnaziale Putna.

in continuare, d-ul prim ar prezinti expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre
privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la
$coala gimnaziali ,, $tefan cel Mare ,, Putna , pentru luna martie 2018 care fiind supus
la vot este aprobat in unanimitate de voturi de cei 10 consilieri locali prezenli .

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdr6re
jude{ul

consilieri
locali prezen{i.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdr6re
privind aprobarea acordirii unui ajutor de urgenld numitului David Dan aflat in situalie
de necesitate cauzati de incendiu care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de
voturi.

Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuv6nt Dul Tudor
Plamadd - presedintele de sedintd declard inchisS sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale

privind apartenenla unui bun imobil la domeniul privat al comunei Putna,

Suceava, care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi de cei 12

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Tudor Plamadd

SECRETARUL MLNEI PUTNA

Anca


