
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA
JTIDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 12 iunie 2018, cu ocazia desfrqurdrii lucrdrilor qedin{eiextraordinare a consiliului local comunal putna, jude{ul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp oziliascrisi nr. 12gdin 08 iunie 20i8
Frcandu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, Dobog Ancasecretarul comunei Putna comunicd cd la lucr6rile qedinlei de astdziparticip6 un num6rde 08 consilieri din cei 13 consilieri aleqi, D-niiconsilieri Aga octavian-Sorin, Juravleconstantin, Palievici Ilie-Gheorghe qi Turte torrl lipsind nemotivat.
Procesul verbal incheiat cu 

-ocazia 
desfrqurdrii qedinlei ordinare de consiliu dindata de 30'05' 2019 fiind pus la dispozilia.onsili..ito. to.uti p.** consultare inaintede inceperea lucrarilor qedinlei de utiiri,u rort aprobat in unanimitate de voturi in formaprezentatd , fr1d a se aduce modificdri sau compllteri asupra .o"lirrtrlui sdu.In continuare doamna secretar informeizF,, pe domnii qi doamnele consilier localdespre necesitatea respectdrii prevederilor ui. +a din Legea nr. 2l5l2OO1 conformcdrora: "Nu p-oate lua parte ia. deliberare qi la adoptarea hotdrarilor consilierul localcare' fie personal, fie prin so[, solie, afini sau rude p6na la gradul al patrulea inclusiv, areun interes patrimonial in problema supusd dezbateiilor con-siliului lJJ,". . _ .^..l"rj.irurrosd comunice daci existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privirela vreun proiect inscris pe ordine a de zia gedinlei

D-ul primar Gheorghe coroamd ia cuvdntul gi explicd necesitatea convocdriiConsiliului Local in gedinlE extraordinarS, motivat de necesitatea asigurdrii fondurilornecesare bunei organizdri a zilelor comunei dar gi pentru alte cheltuieli ale instituliei.D-ul Plamadd rudor pregedinte de qedinj i, prezinta proiectul ordinii de zi, dupacum urmeazd: r ------
1' Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuielipentru anul 2018, iniliat de primarul comunei.
se supune la vot proiectul ordinii de ziiar acesta este aprobat cu in unanimitate devoturi.
se dE cuvantul d-ui primar coroamd 

- 
Gheorghe care prezintdexpunerea de motive

:l|ilfirl 
de hotrrdre privind rectifica.eu bug.tuf,,i to.ul a. r.oitrri qi cheltuieli pentru

Se supune la vot- acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturide cltre toli cei 8 consilieri prlzenli la gedinfd. '-
In continuare doamna Anca Doboq- slcretarul comunei putna aduce la cunoqtinlaconsiliului local faptul cd Institulia Piefectului-Suceava prin adresa nr. 445lloll a



comunicat faptul cd s-a promovat ac{iune in contencios administrativ privind anularea
H'C.L. nr. 11ll 27.12.2017 privind aprobarea concesiondrii prin incredin{are directd a
unui teren in suprafald de 1927 

^.p.teren , apar\indnd domeniului privat al comunei
Putna, judelul Suceava, cdtre doamna Mutescu Mirela Ghiorghina, in urma controlului
de legalitate efectuat constatdndu-se nelegalitatea acesteia. Se dd citire acliunii formulate
de citre Institulia Prefectului Suceava.

Preia cuvdntul domnul primar Gheorghe Coroamd carc aratd cd a fost purtatd o
coresponden{d cu Institulia Prefectului pe acest subiect ocazie cu care au fost explicate
motivele adoptdrii si arati c5 se considerd cd a fost adoptatd, in mod legal drept pentru
care propune sd se formulezeintdmpinare la acliune Instituliei Prefectului in care sd fie
ardtate motivele pentru care considerdm ca H.C.L. nr. 11 112017 este 1ega15.

Se supune la vot propunerea domnului primar iar aceasta este aprobatd in
unanimitate de voturi de cStre consilierii locali prezen{i.

Av6nd in vedere c5 nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuv6nt D-ul Tudor
Plamadd presedintele de sedintd declarE inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETAR I PUTNA
DOBO$
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