
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JTIDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi26 iulie 2018 , cu
Consiliului local comunal putna, judelul

$edin{a a fost convocatd de cdtre
din 20 iulie 2018 .

ocazia desfEgurdrii lucrdrilor gedinlei ordinare a
Suceava, pe luna iulie 2018 .

primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 162

inventarului
Putna, judelul

Fdcdndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinfei, D-na Doboq Anca -
secretarul comunei Putna , comunicd cdla lucrdrile qedinlei de astiziparticipa toli cei 12
consilieri locali in funclie.

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectirii prevederilor art. io din Legla nr. 2t5l2ool_ conformcdrora: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea lot6r6rilor consilierul local
cate, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude p6na la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusd dezbateiilor consiliului local,

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfdgurdrii gedinlei de indatd a consiliului
local din data de 12 iulie 2018 fiind pus ta aisporilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de aitazi a fost aprobat in unanimitate
de voturi in forma prezentatd", frrd, a se aduce modificari sau completdri asupra
conlinutului s6u.

Se dd cuvdntul D-lui primar, Coroamd Gheorghe care solicita suplimentarea
ordinii de zi cu unproiect de hot6r6ri,dupd cum urmeazd:
1'Proiect de hotdrdre privind aprobarea efectuarii de lucrdri de ingrijire in partidag2Tg
fErd valorificare.

Domnul primar aratd, cd suplimentarea ordinii de zi este necesard in vederea
exploatdrii cat mai eficiente a masei lemnoase din padurea aparlindnd domeniului public
al comunei Putna.

Fiind supusd la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi aceasta este
aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare D-ul Aanei Marius-Cristian, pregedinte de qedin{d, prezintd,

1' Proiect de hotdr6re privind aprobarea modificarii qi completirii
cuprinzdnd terenurile qi cl[dirile ce aparfin domeniului privat al comunei
Suceava, iniliat de primarul comunei.

2' Proiect de hotdrAre privind aprobarea contului de incheire a exerciliului
bugetar pe trimestrul II al anului 201g ,iniliat de primarul comunei.



3' Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri gicheltuieli pentru anur 20rg ,iniliat de primarul comunei.
4' Proiect de hotdrdre privind desemnar ea reprezentantului comunei putna inAdunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari de Gestionare aDeqeurilor in Jude{ul Suceava Ei imputernicirea acestuia s6 voteze pentru aprobareaRegulamentului Serviciului de salub rizare al judelului Suceava qi pentru adoptarea qisemnarea Actului adilional de modifi care aAcordului privind modui de implementare aProiectului "sistem de management integrat al deqeurilor in judelul suceava,, , iniliat deprimarul comunei.

5. Proiect de hotdr6re privind
Suceava, iniJiat de primarul comnei.

aprobarea Statutului comunei putna, judelul

6' Proiect de hotardre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unorspatii din cdminul cultural Putna, judeful Suceava, iniliat de rpiamrul comunei.

8z7sffiff:1,[f,*:l**e 
privind aprobarea efectuarii de lucrari de ingrijire in parrida

8. Diverse .

Se supune la vot proiectul ordinii d.e zi iaracesta este aprobat cu in unanimitate devofuri.
in continuare, d-ul primar prezintaexpunerea de motive si proiectul de hotarareprivind aprobarea modificdrii qi completdrii inventarurui cuprinzend terenurile giclddirile ce aparfin domeniului privat ul .o-un.i put ru, judelul'iuceava.se supune lavot proiectul de hotirdre-tut-.r1ionat, acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.In continuare, d-ul primai pr"rirt1r.^p*..* de motive gi proiectul de hotdr6reprivind aprobarea contului de incheir. u .r,.r.i1iului bugetar pe trimestrul II al anului2018 care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.
in continuare, 

{;31 IIT* ptezintd,expunerea de motive gi proiectul de hot6r6reprivind aprobarea rectificarii bugitului de venituri qi cheltuieli pentru anul 201g carefiind supus la vot este aprobat inirnanimitate de voturi.
In continuare, d-ul primar prezintd, expunerea de motive gi proiectul de hotarareprivind desemnarea reprezentantului comunei Putna in Adunarea Generald a Asocialieide Dezvoltare Intercomunitard de Gestionare a Degeurilor in Judelul Suceava qiimputemicirea acestuia sd voteze pentru aprobarea Regulamentului serviciului desalubrizare al judelului Suceava $i pentru adoptarea qi semnarea Acturui adilionar demodificare a Acordului privind modul de implementare a proiectului ,,sistem 

demanagement integrat al deEeurilor in jude{ul Suceava,, care fiind supus la vot esteaprobat in unanimitate de voturi.



In continuare, d-ul primar pre.zintd expunerea de motive gi proiectul de hot6r6reprivind aprobarea statutului com,nei Putna, Jrd.t;l suceava. se supune ra vot proiectulde hotdrare susmenfionat, acesta fiind aprouri ir ri"""imitate de voturi.in continuare, d-ul 
-p.il; 

pr"rrita expunerea de motive qi proiectul de hot6r6reprivind aprobarea inchirierii prin licitalie publici a unor spalii din c6minul culturalPutna' jude{ul Suceava care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.in incheiere' d-ul prlmar prezintd, expunerea de motive gi proiectul de hotrr6reprivind aprobarea efectuarii de iucrdri de ingriiire in partid a g27i ftr6 valorificarecarefiind supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi.

DIVERSE
Se dd cuvdntul domnului primar care in conformitate cu prevederile art. 4 dino'G' nr' 8012003 privind concediul de odihnd anual Ei alte .or..dii ale preqedinlilor qivicepre$edinlilor consiliilor judefene, precum gi ale primarilor gi viceprimarilor, aduce lacuno;tinfaconsiliului local faptul cr in perioada a-i+ august 201g va fi in concediu deodihn6 aferent anului 2018' in aceastd perioadd atribufiile vor fi exercitate de cdtredomnul viceprimar Aanei Marius cristian conform Dispoziliei nr. 1 77/2016.

Avand in vedere ci nu iulie sunt solicit6ri de inscriere la cuvant Dul Aanei Mariuscristian - presedintele de sedinti declard inchisa sedinta consiliului local si multumestetuturor pentru participare. 
vv'u,rqrur r\

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale

PRE$EDINTE DE $EDINTA

AANEI MARIUS CRISTIAN

SECRETARUL CO I PUTNA

DOB


