
CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI PUTNA
JIIDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 11 octombrie 2018, cu ocazia desfbqurdrii lucrdrilor gedinJei deindatd a consiliului rocal comunar putna, judelul sr..uuu.
$edin{a a fost convocatd de crtre primarul comunei prin Disp ozi\iascris6 nr.204din 10 octombrie 201g .

Fdcdndu-se ptezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, Dobog Ancasecretarul comunei Putna comunicd cd la lucrdrile gedinlei de istdziparticip6 un numdrde 09 consilieri din cei 13 consilieri alegi, o-nii consilieii Turtd lonu! , Lucaci Daniel giPalievici Ilie Gheorghe lipsind nemotivat.
Procesul verbal incheiat cu o.caziadesfdgurarii qedinlei de indatS a consiliului dindata de 03'10' 2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inaintede inceperea lucrdrilor qedin{ei de utlTrri,u rort aprobat in unanimitate de voturi in formaprezentatd,, ftrd. a se aduce modificdri sau comptftari asupra,";ti;;irlui sdu.In continuare doamna secretar informeazS pe domnii gi doamnele consilier localdespre necesitatea respectarii prevederilor art. qa ain Legea nr. 2r5/2ool conformcSrora: "Nu poate lua parte ia deliberare qi la adoptarea hotararilor consilierul localcare' fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rud. fana la gradul al patrulea inclusiv, areun interes patrimonial in problema supusd dezbateiilo, .or-riliului lolal, solicitdndsd comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privirela vreun proiect inscris pe ordine a de zia gedinlei.
D-ul primar Gheorghe coro amd ia cuvantul gi explica necesitatea convocariiconsiliului Local in qedin{a de indat6, motivate de urgen}a indeplinirii formalitdlilor devdnzare a masei lemnoase dar ;i a realizdni investifiil&,,itefacerea infrastructurii localeafectate ca urnare a calamitdliior naturutr p.oorr.^irr..o-rrra putna, jude{ul suceava,, si,, ModernizareBazd sportivd in .o*rrra puina, judelul Suceava,,D-ul Boghean viorel pregedinte a. g.ii4a , prezintd,proiectul ordinii de zi, dupicum urmeazd:
1' Proiect de hot6r6re privind modificarea H.c.L. nr. g5 din 02.11.2017 referitoare laaprobarea volumului de masa lemnoasd din fondul forestier proprietate public[ a comuneiPutna' jude(ul Suceava, administrat de ocolul Silvic putna, .. .. recolteazd"in anul 201g qimodul de valorifi"u:. 

1 
acesteia, iniliat de primarul comunei;2' Proiect de hotdrdre privind aprobarea tarifelor pentru prest[rile de servicii deexploatdri forestiere pentru masa lemnoas[ din fondul forestier proprietate publici a comuneiPutna' jude$l Suceava, propusd pentru licitalie prestdri servicii silvice, ce se recol teazdin anul2018 din partida 8285 , precum qi modul de realizare a acestora ini{iat de primarul comunei;3' Proiect de hotdrare privind aprobarea prelului de v;nzarepentru masa lemnoasd dinfondul forestier proprietate pruti.a a comunei putna, judelul Suceava, ce se recol teazd,in anul2018, inifiat de primarul comunei.



4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investilii " Refacerea infrastructurii locale afectate ca urnare a calamitdlilor
naturale produse in comuna Putna, judelul Suceava", iniliat de primarul comunei.

5. Proiect de hotdr6re privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale,
Administrafiei Publice gi Fondurilor Europene prin Compania Nalionald de Investi{ii "C.N.I."
S.A., a amplasamentului gi asigurarea condiliilor in vederea executirii obiectivului de
investilii ,, Modernizare Bazd sportivd tn comuna Putna, judelul Suceavd" inifiat de primarul
comunei.

6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea trecerii unui bun imobil in domeniul privat al
comunei Putna qi a completdrii inventarului cuprinzAnd terenurile qi clSdirile ce apar{in
domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul comunei.

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

Se d[ cuv6ntul d-ui primar Coroam[ Gheorghe care prezintd expunerea de motive
gi proiectul de hot6rAre privind modificarea H.C.L. nr. 95 din 02.11.20t7 referitoare la
aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd 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 hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de c[tre toli cei 9 consilieri prezen{i la qedin!6.

In continuare D-ul primar Coroamd Gheorghe prezintd expunerea de motive gi
proiectul de hotdrdre 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 prestdri servicii silvice ce se
rccolteazdin anul2018 din partida 8285.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 9 consilieri prezenli la qedin{6.

In continuare domnul primar prezintd expunerea de motive qi proiectul de hotdr6re
privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd, in anul 2018,.
Supun6ndu-se la vot acest proiect de hotdrdre este adoptat in unanimitate de voturi de cei
9 consilieri prezenli la gedinld.

In continuare domnul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investilii
" Refacerea infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitdlilor naturale produse in
comuna Putna, judelul Suceava",, care fiind supus la vot este aprobat in unanimitate de
voturi de cei prezenfi la gedin{d.

In continuare domnul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hot[rdre
privind predarea c[tre Ministerul Dezvolt[rii Regionale, Administraliei Publice qi
Fondurilor Europene prin Compania Nafionald de Investilii "C.N.I." S.A., a
amplasamentului gi asigurarea condiliilor in vederea executirii obiectivului de investi{ii
,, Modernizure Bazd sportivd tn comuna Putna, judelul Suceava", care fiind supus la
vot este aprobat in unanimitate de voturi de cei prezenli la Eedin!6.



in continuare domnul primar prezintdexpunerea de motive gi proiectul de hotdrare
privind aprobarea trecerii unui bun imobil in domeniul privat ut .o*urei putna gi a
completdrii inventarului cuprinzdnd terenurile gi cladirile ce aparfin domeniului privat
al comunei Putna, judelul Suceava.

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de c[tre toli cei 9 consilieri prezenli la gedinfd.

Av6nd in vedere ci nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant
Viorel presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

SECRETAR

D-ul Boghean
si multumeste

PUTNAPRE$EDINTE DE $EDNTA
BOGHEAN VIOREL


