
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 26 noiembrie 2018, cu ocazia desfbguririi lucrdrilor gedinlei
ordinare a Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava, pe luna noiembrie 2Ol8 .

$edinla a fost convocatd de c[tre primarul comunei prin Dispozi\ia scrisd nr.2l9
din 20 noiembrie 2018 .

F6cAndu-se prezen[a consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, D-na Doboq Anca -
secretarul comunei Putna- , comunicd cdla lucr[rile qedinlei de astdzi participd to]i cei
12 consilieri locali in funclie.

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii Ei doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 46 din Legea nr. 2l5l2}0l conform
cdrora: "Nu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hotdrdrilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so{, sofie, afini sau rude pdnd la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supus6 dezbaterilor consiliului local, solicitdnd
sb comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordine a de zi a qedinfei.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii qedinlei de indatd a consiliului
local din data de 15 noiembrie 2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucr[rilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate
de voturi in forma prezentatd,, flard a se aduce modificdri sau completdri asupra
con{inutului sdu.

In continuare D-ul Boghean Viorel- preqedintele de gedin{6, prezintd proiectul
ordinii de zi, dupd cum urmeaz6:

1. Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli
pentru anul 2018, iniliat de primarul comunei.

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele
didactice navetiste de la $coala gimnaziald,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, putna , pentru
luna octombrie 2018, iniliat de primarul comunei.

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea aprobarea prelurilor de referinld pentru
masa lemnoasd pe picior care se recolteazd, din fondul forestier proprietate publicd a
comunei Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei.



4 ' Proiect de hotdr6re privind aprobarea vdnzdriiin condiliile legii a doud loturi
de teren in suprafala de 1805 m.p. $i 216 m.p. aparJindnd domeniului privat al comunei
Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul comunei.

5. Diverse.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat cu in unanimitate devoturi.
D-ul Boghean Viorel, presedinte de sedinta da cuvdntul d-lui primar pentru aprezenta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind rectificaiea buget,rlri devenituri qi cheltuieli pe anul 2018. supunandu-se la vot acest proiect de hotarare esteaprobat in unanimitate de voturi.
In continuare, doamna consilier Cenuqd Nohai Nicoleta gi domnul consilierBoghean viorel aratd, cd se retrag din sald intrucat nu doresc sd partitiple la discutarea gi

adoptarea hotdrarii de consiliu local privitoare la aprobarea decont6rii navetei cadrelordidactice intrucat fac parte din consiliul de administralie al $colii gimnaziale putna.
Totodatd domnul consilier Boghean Viorel arald,cd nu va semna aceasta hotdrare.

Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotdrareprivind aprobarea decontdrii transportului pentru cadrele didactice navetiste de la
$coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru luna octombrie 201g ,acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de catre cei io consilieri locali rdmaqi in
sala.

in continuare, domnii consilieri Lucaci Daniel qi Turta Ionu! aratd,cd se retrag din
salS intruc6t nu doresc sd participle la discutarea qi adoptarea hotirarii de consiliu localprivitoare la aprobarea prelurilor de referinla pentru masa lemnoasd pe picior care serecolteazd, din fondul forestier proprietate publica a comunei putna 

.

Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotdrareprivind aprobarea prelurilor de referinla pentru masa lemnoas6 pe picior care serecolteazd' din fondul forestier proprietat. publi.a a comunei putna, judelul Suceava,
care fiind supus Ia vot este aprobat in nanimitate de voturi de cdtre cei 10 consilierilocali rdmaqi in sald.

Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hot[r6re ,privind aprobarea vdnzdrri in condiliile iegii a doud loturi de teren in suprafa!6 de 1g05m'p' $i 216 m'p' apar{indnd domeniului privat al comunei putna, judeJul Suceava .Supunandu-se la vot acest proiect de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.in continuare, domnul primar dd citire c.rerii domnului ceuqu victor care solicitdcumpdrarea unei suprafele de 0,8 ari teren proprietatea comunei putna aflat invecindtatea proprietdlii sale. Domnul primar araticain masura in care se aprob6 cererease ajunge la blocarea accesului la fondul forestier din zond",lucru susfinut qi de citredomnii consilieri Plamadd rudor gi Boghean viorel. se supune la vot demarareaprocedurilor in vederea vdnzdrii terenului susmen{io nat iar consilierii locali voteazd, in



unanimitate impotrivd motivat de necesitatea asigurd.rii accesului la fondul forestier dinzond apa incdt sd se asigure exploatarea corespunyatou.e a materialuiui lemnos.In continuare, domnul primar invita p. doamnele ;i Jomnii consilieri lamanifest[rile prilejuite de implinirea a 100 de ani de la marea unire.
In continuare se dd cuvantul doamnei consilier local zubaqomella -Daniela caresemnaleazd domnului primar doud probleme aare ar trebui rezolvate de constructorulcare realizeazd'lucrdrile de modemiiarc a gcolilor respectiv: inlocuirea quruburilor careprind garnijele perdelelor intrucdt in momentul de fa[dt cad perdelele precum Eiacoperirea gdurilor de pe langa levile de alimentare cu apd pentru a impiedicapdtrunderea qoarecilor.
Se da cuvantul domnului consilier local cuciurean Gheorghe care solicitdinlocuirea becurilor spiralate de la iluminatul public care sunt depdEite tehnic Eiinlocuirea acestora cu ldmpile led care sunt mai economicoase .
Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitiri de inscriere la cuvant D-ul Bogheanviorel - presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumestetuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale
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