
CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 03 octombrie 2018, cu ocazia desfbqurdrii lucr[rilor gedinlei de
indati a Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisi nr. 200
din02 octombrie 2018 .

Fdcdndu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, Dobog Anca
secretarul comunei Putna comunicb cdla lucrdrile gedinlei de astdzi participl un numdr
de 10 consilieri din cei 13 consilieri alegi, D-nii consilieri Juravle Constantin gi
Palievici Ilie Gheorghe lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desftqurdrii gedinlei de indatd de consiliu din
data de 14.09.2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor gedin{ei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezentald , frrd a se aduce modificdri sau completiri asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar informeazS pe domnii gi doamnele consilier loca1
despre necesitatea respectdrii prevederilor aft. 46 din Legea nr. 2l5l2}Ol conform
c[rora: 'Nu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hotdrArilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude pdnd la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusS dezbaterilor consiliului local .. solicitdnd
s[ comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordine a de zi a gedinlei.

D-ul primar Gheorghe Coro amd ia cuvdntul gi explicd necesitatea convoc[rii
Consiliului Local in gedin!6 de indat6, motivate de urgenla indeplinirii formalit6lilor de
oblinere a avansului pentru investilia " Modernizare drum comunal Bodarlau, in
comuna Putna, judetul Suceava" finanlati prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor
Rurale.

D-ul primar aratd cd este necesard alegerea unui nou pregedinte de ;edinld
solicitdnd sd se facd propuneri in acest sens. Doamna consili er Zubaq Ornella fianieia
propune ca preqedinte de qedin!6 pentru urmdtoarele trei luni pe domnul consilier
Boghean Viorel. Se supune la vot propunerea fbcutd gi este aproba-td cu 9 voturi pentru
domnul consilier Boghean Viorel ablindndu-se de la vot.

D-ul Boghean Viorel pregedinte de gedin!6, prezintd"proiectul ordinii de zi, dup6
cum urmeazd:



1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea valorii de investitie si a solicitdrii
scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA - IFN in vederea oblinerii avansului
necesar implementdrii proiectului de investilie intitulat "Modernizare drum comunal
Bodarlau, in comuna Putna, judetul Suceava" qi finanfat prin Agentia pentru
Finantarea Investitiilor Rurale, conform contract de finanlare ff.
C1920072R210213500933112.06.2018, Act Aditional nr. 1/28.08.2018, iniliat de
primarul comunei.

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

Se dd cuvAntul d-ui primar Coroamd Gheorghe care prezintd, expunerea de motive
qi proiectul de hotdrdre privind aprobarea valorii de investitie si a solicitdrii scrisorii de
garantie din partea FNGCIMM SA - IFN in vederea oblinerii avansului necesar
implementdrii proiectului de investilie intitulat "Modernizare drum comunal
Bodarlau, in comuna Putna, judetul Suceava" Ei finanlat prin Agentia pentru
Finantarea Investitiilor Rurale, conform contract de f,rnanlare ff.
c192007 2R2l 021 3 5 0093 3 I 12.06.201 8, Act Aditional w. I 128.08.20 1 8.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 10 consilieri prezenJi la qedin!6.

AvAnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Boghean
Viorel presedintele de sedinti declari inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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