
CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI PUTNA
JUDETI.IL SUCEAVA

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 10 august 2018, cu ocazia desfEgurdrii lucrdrilor gedinlei de indatd
a Consiliului local comunal putna, jude{ul Suceava.

$edinla a fost convocati de cdtre primarul comunei prin Dispozi[ia scrisi nr. 17g
din 10 august 201 8 .

Fdc6ndu-se prezen[a consilierilor locali la lucrdrile gedinfei, domna procopiuc
Praschiva care fine locul doamnei Dobog Anca - secretarul comunei putna, aflata in
concediu de odihn6, comunicd c6,la lucrdrile gedinlei de astdziparticip6 un num6r de 09
consilieri din cei 13 consilieri aleqi, D-nii consilieri Breabdn Ionel Gabriel, Juravle
Constatin gi Plamadd Tudor lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii gedinlei de indatd de consiliu din
data de 01.08.2018 fiindpus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor qedin{ei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
ptezentatd" , frrd' a se aduce modificSri sau completdri asupra conlinutului s6u.

In continuare doamna Procopiuc Paraschiva informeazd,-pe domnii gi doamnele
consilier local despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 46 di, L.g.u nr. Zl5/Z0Ol
conform cdrora: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea hot6r6rilor consilierul
local care, fie personal, fie prin so!, sofie, afini sau rude p6n6 la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusi deibaterilor consiliului local,

solicitdnd sE comunice dacd existd un potential conflict de interese sau
incompatibilitate cu privire la vreun proiect inscris pe ordine a de zia gedinlei.

D-ul viceprimar Aanei Marius Cristian, care line locul domnului primar Coroam6
Gheorghe aflat in concediu de odihna, ia cuv6ntul qi explicd necesitatea convoc6rii
Consiliului Local in qedin!6 de indatS, motivat de urgenla indeplinirii formalit{ilor de
vdnzare a masei lemnoase afectate de insecta ipide.

D-ul Aanei Marius Cristian preqedinte de gedin!d,, prezintdproiectul ordinii de zi,
dupd cum urmeazi:

1. Proiect de hotdrdre privind modificarea H.C.L. nr. 95 din02.Il.2Ol7 referitoarela aprobarea volumului de masi lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a
comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic putna, ce se recolteaz6 in
anul 2018 qi modul de valorificare a acesteia, iniliat de primarul comunei;



2' Proiect de hotdr6re privind aprobarea tarifelor pentru prestarile de servicii de
exploat[ri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate public6 a
comunei Putna, judelul Suceava, propusd pentru licitalie , ,.go.i.ri prest6ri servicii
silvice, sau in regie proprie ce se recolteaid in anul zott din"partizile g2g0, g2g1 qi
8282, iniliat de primarul comunei;

Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate de
voturi.

D-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintdexpunerea de motive qi proiectul
de hotdr6re privind modificarea H.C.L. nr. 95 din 02.Il.2oI7 referitoare Ia aprobarea
volumului de masd lemnoasi din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna,
jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazd,in anul 201g gi
modul de valorificare a acesteia.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtle toli cei 9 consilieriprezenli la gedin!6.

In continuare domnul viceprimar prezirtd expunerea de motive qi proiectul de
hotdrare privind aprobarea tarifelor pentru prestdrile de servicii de exploat6ri forestiere
pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publica u .o*ur.i putna, judelul
Suceava, propusd pentru licitalie , negocieri prlstari seivicii silvice, sau in regie prop.i.
ce se recolteazd,in anul 2018 dinpartizile g2g0, g2gl qi g2g2.

Supundndu-se la vot acest proiect de hotdrdre este adoptat in unanimitate de voturi
de cei 9 consilieri prezenli la gedin!6.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant 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.

PRE$EDINTTE DE $EDINTA
AANEI MARIUS CRISTIAN
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