
CONSILIUL LOCAL AL COMI-NEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 19 octombrte 2018, cu ocazia desfEqurdrii lucrdrilor qedinlei de
indat[ a Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr.205
din 18 octombrie 2018 .

FdcAndu-se prezen\a consilierilor locali la lucr[rile gedin{ei, Doboq Anca
secretarul comunei Putna comunic[ cd la lucrdrile gedinlei de astdzi participd un numdr
de 10 consilieri din cei 13 consilieri aleqi, D-nii consilieri Breab[n Ionel Gabriel qi
Juravle Constatin lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEqurdrii gedinlei de indat[ a consiliului din
data de 11.10.2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucr[rilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
ptezentatd,, fbrd a se aduce modificdri sau completdri asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 46 din Legea nr. 2l5l2OO1 conform
c[rora: "Nu poate lua parte la deliberare qi 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 dezbaterilor consiliului local, solicit6nd
s5 comunice dac[ 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 Coroamd ia cuvAntul qi explicd necesitatea convocdrii
Consiliului Local in qedin!6 de indat6, motivate de urgenla realizdrii investiliilor
,, Desfiin{are grddinili existentd qi infiinlare , dotare grddinild cu program normal in sat
Putna, aomuna Putna, judelul Suceava" qi ,, Modemizare Bazd sportivd in comuna
Putna, judelul Suceava"

D-ul Boghean Viorel preqedinte de qedin!6, prezintd,proiectul ordinii de zi, dup6
cum umeazS:

1. Proiect de hot[r6re privind predarea cdtre Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administraliei Publice gi Fondurilor Europene prin Compania Nalionald de Investilii
"C.N.I." S.A., a amplasamentului qi asigurarea condiliilor in vederea executdiii
obiectivului de investilii ,, Modernizare Bazd sportivd tn comuna putnu, judelul
Suceqva" iniliat de primarul comunei.

2' Proiect de hotdrAre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2018, iniliat de primarul comunei;



Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate devoturi.
Se di cuvdntul d-ui primar coroam[ Gheorghe care prezintdexpunerea de motive9i proiectul de hotdrdre privind predarea catrl Ministerul Dezvolt[rii Regionale,Administra{iei Publice qi Fondurilor Europene f.i, co-pania Na}ionali de Investilii"c'N'I'" s'A', a amplasamentului Ei asiguri.ea condiliilor in vederea executdriiobiectivului de investilii ,, Modernizure BZzd iportivd in ,o*roa putna, judelulSttcegva".
se supune-la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturide cdtT toli cei10 consilieriprezenli la gedinld. '

In continuare D-ul primar coroamd Gheorghe prezintd expunerea de motive qiproiectul de hotdrare privind rectificarea bugetuluilocal de venituri Ei cheltuieli pentruanul 2018.
se supune la vot acest proiect de hotdrare gi este aprobat in unanimitate de voturide cdtre toli cei l0 consilieri prezenli la gedin{6.
se dd cuvdntu.l domnului pri*ur- care in conformitate cu prevederile art. 4 dino'G' nr' 8012003 privind concedlul de odihnd anual qi alte ,o.,r.lii ale preqedinlilor givicepregedintilor consiliilor judelene, precum gi ale primarilor gi viceprimarilor, aduce lacunogtinlaconsiliului local faptql cd in perioada zg-it octombrie zoit va fi in concediude odihnd aferent anului 2018. in aceastSperioadd atribuliite vor fi exercitate de c6tredomnul viceprimar Aanei Marius cristian conform Dispoziliei nr. 1 7712016.Avand in vedere cd nu mai sunt solicitrri de inscriere la cuvant D-ul Bogheanviorel presedintele de sedinti declard inchisa sedinta consiliului local si multumestetuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BOGHEAN VIOREL

SECRETARUL C
DOBOg

I PUTNA


