
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 30 mai 20i8 , cu ocazia desfrgurdrii lucrdrilor qedinlei ordin are aconsiliului local comunal putna, judepl suceava, pe luna mai 20lg .

Fdcdndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedin{ei, D-na Dobog Anca -secretarul comunei Putna , comunic it cd la lucrdrile qedinlei de a'stdziparticipd toii cei 12consilieri locali in funclie.
in continuare doamna secretar informe azd pe domnii gi doamnele consilier localdespre necesitatea respectarii prevederilor art. +a ain Legla nr. 2r5l2oo1 conformcdrora-: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea iot6r6rilor consilierul localcare, fie personal, fie-prin so!, solie, afini sau rude pAnS la gradul al patrulea inclusiv, areun interes patrimonial in problema supusd dezbateiilo, ,oriiliului local, . . . . . ..

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrqur6rii qedinlei de indatd a consiliuluilocal din data de 09 mai 2018 fiind pus tu airporilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de istdzi,a fost aprobat in unanimitatede voturi in forma prezentatd., ftrd a se aduce modificdri sau completari asupracon{inutului sdu.

Se di cuvantul D-lui primar, Coroamd Gheorghe care solicitd suplimentarea
ordinii de zi cu Proiect de hotdrare privind aprobarea scdderii din evidenla contabild a
comunei Putna a obligaliilor fiscale datorate de Asocialia Sportiv6 Bradul putna care se
impune a fi adoptat de urgenld, in vederea asigurdrii respectarii cadrului legal in materie.

Fiind supusi la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi aceasta esteaprobat in unanimitate de voturi.

$edinla a fost convocatd de
dtn 24 mai 2018 .

In continuare D-ul plamadd
ordinii de zi dupd cum urmeaz6:

c6tre primarul comunei prin Disp ozilia scrisd nr. 106

Tudor, preqedinte de qedinli, prezintd, proiectul

I ' Proiect 
.d.e 

hotdrdre privind aprobarea completdrii inventarului cuprin zdndterenurile qi clSdirile ce aparfin domeniuiui privat al comunei putna, jude{ul Suceava ,iniliat de primarul comunei;
2' Proiect de hotdr6re privind aprobarea stabilirii tarifelor de inchiriere pentru

Cdminul cultural din satul Gura Putnei, comuna Putna, judelul Suceava , iniliat deprimarul comunei.



3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea aprobarea Strategiei de dezvoltare 1oca15

a comunei Putna, judelul Suceava 2014 - 2020, iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hot6rAre privind aprobarea intocmirii documentaliei privind Statutul

de staliune turisticd de interes local pentru comuna Putna, judelul Suceava, iniliat de

primarul comunei.

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Judelul
Suceava prin Consiliul Judelean Suceava qi Direclia Generald de Asisten{d Sociald qi

Proteclia Copilului a Judelului Suceava , iniliat de primarul comunei.
6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea calendarului principalelor manifestdri

cultural-artistice, sportive, sociale qi educative care se desfbqoard in comuna Putna in
anul 2018, precum qi a bugetului estimat aferent organizdrii acestora, iniliat de primarul

comunei.

7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici qi a
documentaliei de avizare lucrdri de intervenlie pentru obiectivul de investilii

,,Amenajare arhiva qi punct de informare pentru accesarea catalogului arhivei la $coala
gimnazial6 $tefan cel Mare Putna". iniliat de primarul comunei.

8. Proiect de hot6rdre privind aprobarea scdderii din evidenla contabilS a comunei

Putna a obligaliilor fiscale datorate de Asocialia Sportiv6 Bradul Putna, iniliat de

primarul comunei.

9. Diverse .

Se supune la vot proiectui ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de

voturi.
tn continuare, d-ul prim ar prezinta expunerea de motive si proiectul de hotarare

privind aprobarea completdrii inventarului cuprinzdnd terenurile gi clddirile ce apar[in
domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava .Se supune la vot proiectul de

hotdrAre susmenlionat, acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.
in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdr6re

privind aprobarea stabilirii tarifelor de inchiriere pentru Ciminul cultural din satul Gura
Putnei, comuna Putna, judepl Suceava care fiind supus la vot este aprobat in
unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotardre
privind aprobarea aprobarea Strategiei de dezvoltare 1oca15 a comunei Putna, judelul
Suceava 2014 - 2020 care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea intocmirii documentaliei privind Statutul de staliune turisticd de

interes local pentru comuna Putna, judelul Suceava care fiind supus la vot este aprobat
in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul primar prezinld expunerea de motive qi proiectul de hotdr6re
privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Judelul Suceava prin Consiliul Judelean



Suceava gi Direclia Generald de Asistenld SocialS gi Proteclia Copilului a Judelului
Suceava care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdr6re
privind aprobarea calendarului principalelor manifestdri cultural-artistice, sportive,
sociale qi educative care se desf5goard in comuna Putna in anul 2018, precum qi a
bugetului estimat aferent organtzdrii acestora, care fiind supus la vot este aprobat in
unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul prim ar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hot[rdre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici gi a documentaliei de avrzare lucr5ri
de intervenlie pentru obiectivul de investilii ,,Amenajare arhiva qi punct de informare
pentru accesarea catalogului arhivei la $coala gimnazialS $tefan cel Mare Putna", care
fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, domnii consilieri locali Aanei Marius Cristian si Plamadd Tudor
aratd, c5 se retrag din salS intruc6t nu doresc sd participe la discutarea qi adoptarea
hotdrdrii de consiliu local privitoare la aprobarea scdderii din evidenla contabild a
comunei Putna a obligaliilor fiscale datorate de Asocialia Sportivd Bradul Putna.

in continuare, d-ul prim ar prezinti expunerea de mltive qi proiectul de hotSr6re
privind aprobarea sc5derii din evidenla contabili a comunei Putna a obligaliilor fiscale
datorate de Asocialia Sportivd Bradul Putna care este aprobat in unanimitate de cdtre cei
10 consilieri locali rdmaqi in sala de qedin{e.

DIVERSE
Se dd cuv6ntul domnului consilier local Plamadd Tudor care aratd, cd refuzd sd

semneze Hotdrdrea privind aprobarea scdderii din evidenla contabild a comunei Putna a
obligaliilor fiscale datorate de Asocialia Sportivd Bradul Putna.

In incheiere domnul consilier local PlamadS Tudor solicitd sd se facl demersurile
necesare pentru colectarea selectiv6 a deqeurilor in comuna Putna.

Preia cuv6ntul domnul primar Coroamd Gheorghe care aratd" ci in perioada
imediat urmdtoare se va proceda la informarea cetd{enilor pe baza unor fluturaqi
publicitari privitor la colectarea selectivd a degeurilor.

Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt Dul Plamadi
Tudor - presedintele de sedint[ declard inchisd sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale
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