
CONSILIUL LOCAL AL COMINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCE,S VERBAL

incheiat astdzi0l august 201g, ct ocaziadesfbqur'rii lucr[ri'0r qedinlei de indatd

u Conrilirlui local comunal Putna' judepl Suceava'

$edinla a fost convocatd de c6tre primarul comunei prin Disp ozil\a scrisa rrr' 176

din 3 t;#;a111" 
pr.r.r,1a consilierilor rocari la 1ucrdrite qedinlei, d-na Procopiuc

praschiva care lini locul doamnei Doboq Anca.- secretarul comunei Putna aflatd in

concediu de odihn6, comuni cFt ciliJr*ar,e qedintei de astdz\participd un num6r de 9

cons,ieri din cei 13 consili..i ut.ii';-,',ip"1i.riJiiii.- Gheoighe, Lucaci Daniel qi

i"'u'r' co"'tu"ti:.iliixiff T:'JI.,,,, desfr qurdrii 
::i:11:i ::*'**' 

de consiliu din

data de 26.07.201g fiind pus la d6;;tll consilierilor locali pentru consultare inainte

de inceperea lucrdrilor qedin!.i 
-q: 

u,id'i,a fost up'Jut in unanimitate de voturi in forma

prezentard ,far.d;r;;d".e modificari sau comptitari asupra conlinutului sdu'

In contmuare doamna procopiuc Prasct iuu-iJo* eazd pe domnii qi doamnele

cons,ier local despre necesitatea respectarii.prevederiior urt' 46 din Legea m' 2151200t

conform c6rora: rN* poate lua parte ra deriber.r.;i'i; .Jopor.u hotdrdrilor consilierul

local care, fie personal, r,. priruioi;;;..ili J;, rud. p6n6 la gradul al patrulea

inclusiv, are un interes patrimoniui'i., pioblema *;t de-zbatelloi consiliului local'

soricitand s6 ctmunice dac6 exist[ un potential conflict de interese sau

incompatibilitate cu privire 1, t .""pt"iect inscris pe ordinea de zi a Eedinlei'

D-ul Aanei Marius Cristian pieqedinte Ot qtii"la ' prezintd'proiectul ordinii de z\'

dupd riirlffit?Ts 
hotrrrare privind rectificarea bugeturui de venituri qi cheltuieli pe

anul2018, iniliat de primarul comunei; ^i ^--^r^oraa i,r^icatorilor tehni
2.proiect de hot6r6re priuina insuqirea qi aprobarea indicatorilor tehnico-

economic i actuarizari pentru ,"uririr"uobiectivulri a. investilie ,,Reabilitare qi dotare 2

corpuri cl6dire $coala gi^nuriuli, $t fun cel Mare ' Qomuna Putna ' 
judelul Suceava 

'

iniliat 
fri:i[11:"ffi,?k. privind 1T,q],.? 

q1 pl:g:f: :111*::1";,,1:]it'"-
economic i actuarrza\i pentru ,"uii)ln 

"uobieciivurui 
de investilie ,,construire gr6dini16 cu

program normal ir, ,ui Gura-Putn.i , to'n"'u p"t"u 
' 
judelul Suceava ' 

iniJiat de primarul

comunei;



4.Proiect de hotdrAre privind aprobarea prefului de vdnzare pentru masa lemnoasd
din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna , jude{ul Suceava , ce se

recolteazdin anul 201 8 .

5. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii

voturi.
Se dd cuv6ntul d-ui primar Coroamd Gheorghe care prezintd expunerea de motive

gi proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul
2018.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre to{i cei 9 consilieri prezen}i la gedin{6.

In continuare domnul primar prezinld expunerea de motive gi proiectul de hotirdre
privind insugirea gi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali pentru
realizarca obiectivului de investi{ie ,,Reabilitare gi dotare 2 corpuri clddire $coala
gimnazialS $tefan cel Mare , comuna Putna , judelul Suceava.

Se supune 1a vot acest proiect de hotirdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 9 consilieriprezen\i la gedinla.

In continuare domnul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hot6r0re
privind insuqirea qi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali pentru
realizarea obiectivului de investilie ,,Construire gr[dinild cu program normal in sat

Gura-Putnei , comuna Putna, judelul Suceava.
Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi

de c6tre toli cei 9 consilieri prezenli la gedinli.
In continuare domnul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre

privind aprobarea prelului de vdnzarc pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicS a comunei Putna , judelul Suceava , ce se recolteazdin anul 2018 .

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 9 consilieri prezenli la gedin!6.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Aanei Marius
Cristian presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de
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