
CONSILIUL LOCAL AL COMI.INEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi2O august 2018, cu ocaziadesfbgurdrii lucrdrilor qedinlei de indat[
a Consiliului local comunal putna, judelul Suceava.

$edinfa a fost convocati de citre primarul comunei prin Disp oziliascris6 nr. 179
din 14 august 2018 .

F[cdndu-se prezen\a consilierilor locali la lucririle gedin]ei, Dobog Anca
secretarul comunei Putna comunicd cd la lucrdrile gedinlei de astdziparticipd un num6r
de l0 consilieri din cei 13 consilieri alegi, D-nii consilieri Plamada Tudor gi Turt6Ionu!
lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEgurdrii qedinlei de indata de consiliu din
data de 10.08. 2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezentatd , frtd' a se aduce modificdri sau completdri asupra conlinutului s6u.

In continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor afi. 46 din Legea nr. 2l5l2ool conformcirora: oNu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hotdrdrilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude p6nd la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusd dezbateiilor consiliului local, solicii6nd
sd comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordine a de zi a gedin{ei.

D-ul viceprimar Aanei Marius Cristian, care line locul domnului primar Coroam6
Gheorghe aflat in concediu de odihnS, ia cuv6ntul gi explicd necesitatea convoc6rii
Consiliului Local in gedinld de indat6, motivat de urgenla indeplinirii formalitafllor
necesare depunerii documentaliei pentru rambursarea cheliuieliloi aferente proiectului
"Construire qcoli" - referitor la $coala Gura putnei..

D-ul Aanei Marius Cristian pregedinte de gedinli , prezintd"proiectul ordinii de zi
dup6 cum urmeazS: I --- 'r $v 4r'

1. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APRoBAREA PRoIECTULUI $I ACHELTI]IELILOR LEGATE DE PROIECT $I DE APROBARE A
ACORD{rLUI DE PARTENERIAT,,CoNSTRUCTII gcol.l,, cod Mysmis
I 25 1 5 SAxa prioritara 1 0 imbundtdlirea infrastructurii educalionale



Prioritatea de Investitii 10.1 Investiliile in educafie, Ei formare, inclusiv in formare
profesionald, pentru dobdndirea de competenle qi invSlare pe tot parcursul vielii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educalie gi formare
Apel de proiecte nr . POR/ I 0/20 1 8/1 0/ 1 0 .lbl AP C ITREGII-INI

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

voturi.
D-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd expunerea de motive gi proiectul

de hot[rdre privind aprobarea proiectului "Construcfii Ecoli ", a cheltuielilor legate de
proiect qi de aprobare a acordului de parteneriat.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 10 consilieri prezenli la gedinld.

Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Aanei Marius
Cristian presedintele de sedint6 declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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