
CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI PUTNA
JUDETIIL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 31 august 2018, cu ocaziadesfdqurdrii lucrdrilor gedinlei ordinare aconsiliului local comunal iutna, judelur sr;;;;;;entru luna august 201g.

din24lr:#;forst 
convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozitriascrisd nr. 1g0

Fdcandu-se prezen[aconsilierilor locali la lucrdrile gedin]ei, domna Dobog Anca -secretarul comunei Putna, comunicr cd latr..arii. qedinlei de ast'.aiiparticip, un numdrde 12 consilieri din cei 13 consilieri aleqi.
Procesul verbal incheiat cu ocazi'adesfdgurdrii qedinlei de indatd de consiliu dindata de 20'08' 201Y- fiind pus la dispozitiu .o;;iiierilor locari pentru consultare inaintede inceperea lucrdrilor qedinlei de. asi6zi, u fort aprobat i, ununiiriiui. o. voturi in formaprezentatd, , fdrd" a se aduce modificari.sau compriia.i asupra .;;ii;;;rlui s6u.In continuare doamna Doboq Anca informeazd pe domnii gi doamnele consilierlocal despre necesitatea respectdrii prevederil";;. 46 din1egea nr. 215/2001 conformcdrora: "Nu poate lua parte la deli-herare gi ta aaoptar.u rro'tararilor consilierul localcare' fie personal' fie prin so!, so{ie, afini ru1, -0. o?ru la gradul al patrulea inclusiv, areun interes patrimonial in pro6lema supusi dezbateiilo. .onlilirlui iJcal, solicit,ndsd comunice dacd existd un potential Lonflict a. iri...se sau incompatibilitate cu privirela vreun proiect inscris p. o.din. a de zia gedinlei--

D-ui primar coroamd Gheorghe, ia cuvdntul qi explicd necesitatea supliment6riiordinii de zi cuun proiect de hotdrare privind ,p;;;u.ea preluru i de vdnzare pentru masalemnoasd din fondul, fore_stier proprietate publiia i .".Tyl:i putna, judelul Suceava, cese recolteazd' in anul 2019 motivat de urgenJu ino.ptinirii formaiiiago. de vdnzare amasei lemnoase afectate de insecta ipide. t. ffi; la. vot propunerea de suplimentare aordinii de zi care este aprob atdinunanimitate de voturi.

dupd .|Jir*:::i 
Marius cristian preqedinte de sedinld , prezintd,proiectul ordinii de zi,

1' Proiect de hotarare privind privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DEoNoARE ' al comunei Puina, judepl sr..uuu ,nor persoane cu merite deosebiteiniliat de primarul comunei; 
vuvvqYcr Lr,('r pcrsoane cu merite deosebite ,

2' Proiect de hotdrare privind modificarea H.c.L. nr. g5 din 02.1r.2017 referitoarela aprobarea volumului ot'masa- lemnoasd din fondul 
.forestier proprietate publicd acomunei Putna' judelul Suceava, administrat de o."irr Silvic putna, ce se recolteazd inanul 2018 qi modul de valorificare a acesteia, iniliat de primarul comunei;



3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea tarifelor pentru prestdrile de servicii de
exploatdri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate public6 a
comunei Putna, judelul Suceava, propusd pentru licitalie , rr.go.i.ii prestari servicii
silvice, sauin regie proprie ce se recolteazdin anul 2018 dinpartizile 82ti3, 8289 qi g291
iniliat de primarul comunei;

4 Proiect de hotdrdre. privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele
didactice navetiste de la $coala gimnaziald ,, $tefan cel Mare ,, Putnu , pentru lunile
mai-iunie 2018 iniliat de primarul comunei.

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa lemnoas6
din fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judelul Suceava, ce se
recolteazd, in anul 2018, iniliat de primarul comunei.

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

D-ul primar Gheorghe Coroamd prezintd.expunerea de motive qi proiectul de
hotdrAre privind conferirea TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE , al comunei
Putna, judelul Suceava unor persoane cu merite deosebite. Se supune la vot proiectul de
hotdrdre Ei este aprobat in unanimitate de voturi de cdtyre cei 12 consilieri locali
prezenli.

in continuare, D-ul primar Gheorghe Coroamd prezintd expunerea de motive gi
proiectul de hotdrdre privind modificarea H.C.L. nr. 95 din 02.lt.ZOtT referito arc la
aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier proprietate public6 a
comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazd in
anul 2018 gi modul de valorificare a acesteia.

Se supune la vot acest proiect de hotbrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 12 consilieri prezenli la gedin!6.

In continuare domnul primar prezintd,expunerea de motive qi proiectul de hot6rdre
privind aprobarea tarifelor pentru prestdrile de servicii de exploat6ri forestiere pentru
masa lemnoas[ din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna, luOelutSuceava, propusd pentru licitalie , negocieri prestdri servicii silvice, sau in regie propii.
ce se recolteazd in anul 2018 dinpartizile B2gB, 8289;i g291.

SupunAndu-se la vot acest proiect de hotdrdre este adoptat in unanimitate de voturi
de cei 12 consilieri prezenli la gedin{6.

in continuare, doamna- .onrili.. Cenuqd Nohai Nicoleta gi domnul consilier
Boghean Viorel aratd cd se retrag din sal[ intruc6t nu doresc si participle la discutarea gi
adoptarea hotdrArii de consiliu local privitoare la decontarea navetef intruc6t fac parte
din consiliul de administralie al $corii gimnaziale putna 

.

in continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hot6r6reprivind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la
$coala gimnaziald ,, $tefan cel Mare ,, Putni , pentru lunile mai-iunie 201g care fiind
supus la vot este aprobat in unanimitate de voturi de cei 10 consilieri locali prezenli .

In continuare, d-ul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hot6r6reprivind aprobarea preluiui de vdnzare pentru masa lemnoasa Oi, fo"ari i;;;;.
proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd"in anul 2llg.



supunandu-se la vot acest proiect de hotdrare este adoptat in unanimitate de voturide cei 12 consilieri prezenli la gedin16.
in continulll domnrt pri-u. prezintdRaportul de audit nr. 304g din 15.06.201g

Ei Decizia nr.22fi25 din 09.07.201g a curtii de conturi Suceava.
Se dd cuvantul doamnei zubaE ornella Daniela care solicitd conducerii primiriei

Putna sd facr demersurile necesar e ca la inceputul anului Ecolar s6 fie dotate clasele cutable mari de l2o/300 cm cele prevdyute momentan in proiect fiind de dimensiuni preamici.
Domnul primar preia cuvantul si arat6 cd se vor intreprinde toate demersurilenecesare ca noul an Ecolar sd inceapa in condilii corespunzdtoare.
Avand in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant D-ul Aanei Mariuscristian presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului iocal si multumestetuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDTNTE DE $EDINTA
AANEI MARIUS CzuSTIAN

SECRETARIIL


