
CONSILIUL LOCAL AL COMUI{EI PUTNA
JTIDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

tncheiat astdzi 31 octombrie 2oll, cu ocazia desfEguririi lucrarilor qedin{ei
ordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, p. l,rnu octombrie 201g .

$edinfa a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozi\iascrisd nr.206din24 octombrie 2018 .

Fdcandu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, D-na Doboq Anca -
secretarul comunei Putna- , comunicd cdla lucrdrile gediniei de astdziparticipd toli cei
12 consilieri locali in funclie.

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectarii prevederilor art. qe din Legea nr. 21512001 conformcdrora: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea lot6r6rilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, so{ie, afini sau rude p6ni la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusd dezbateiilo. ,oriilirrlui local, solicitand
sd comunice dacd existi un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordine a de zi a gedinlei.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEqurdrii qedinlei de indat6 a consiliului
local din data de 19 octombrie 2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de uridri, a fost aprobat in unanimitatede voturi in forma prezentatd,, fbrd a se aduce modificari sau completari asupraconlinutului sdu.

ln continuare domnul viceprimar Aanei Marius Cristian care indeplineqte
atribuliile domnului primar Coroamd Gheorghe aflat in concediu de odihna aratd cd
doregte suplimentarea ordinii de zi cu doud proiecte de hotdrare dupd cum urmeaz6:- Proiect de hotdrare privind modificarea H.C.L. nr. 95 din 02.11.2017

referitoare la aprobatea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier
proprietate public6 a oomunei Putna, judelul Suceava, administrat de ocolul
Silvic Putna, ce se recolteazd,in anul 2018 gi modul de valorifi care aacesteia;- Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea prelului de pomire a licitaliei
pentru masa lemnoasd pe picior din fondul forestier proprietate public[ a



comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic putna, ce serecolteazd, in anul 20 1 g.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi
unanimitate de voturi.

gr aceasta este aprobatd in

in continuare D-ui Boghean viorel- pregedintele de qedinld, prezintdproiectulordinii de zi, dup6 cum urmeazi:
1' Proiect de hotdrare privind aprobarea contului de incheire a exerciliului bugetarpe trimestrul III al anului zot}, iniliaide pri-u.ur .omunei .2' Proiect de hotdrdre privind rect'ificarea bugetului local de venituri qi cheltuielipentru annul 2018, iniliat de primarul comunei.
3' Proiect de hotirare privind desemnarea reprezentanlilor consiliului LocalPutna' judelul suceava in cadrul consiliului de administralie al $colii gimnaziale,, Mitropoiit Iacob putneanul" putna , iniliat de primarul comunei.4' Proiect de hotdrare privind aprobarea'decontarii transportului pentru cadreledidactice navetiste de la $coala gimnaziald,, Mitroporit Iacob putneanul 

,, putna 
, pentruluna septembrie 2019, iniliat de primarul comunei.

5' Proiect de hotdrdre privind aprobarea numdrului gi a cuantumului burselor decare pot beneficia elevii $colii gimnaziale "Mitropolit Iacob putneanul,,putna, pentruanul qcol ar 2018-201 9 ini{iat de primarul comunei.

6' Proiect de hotdrare privind aprobarea achizilionarii de servicii de consu ltan1d,,asistenla qi reprezentare juridica in dosarul cu s.c. "IRls SERVICE CIUC" SA iniliatde primarul comunei.

7 ' Proiect de hotdrare privind aprobarea de princip iu a vdnzririi terenurilor insuprafald de 1805 m'p'$i 216 m.p. aparJindnd domeniului privat al comunei putna,judelul Suceava, iniliat de primarul comunei.

8' Proiect de hotdrare privind modificarea H.c.L. nr. 95 din 02.rr.20r7referitoare la aprobarea volumului de masS lemnoasa din fondul forestier proprietatepublicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de ocolul Silvic putna, ce serecolteazd in anul 2018 qi modul de vaiorificare a acesteia ini(iat de viceprimarul comunei.
9' Proiect de hotirare privind privind aprobarea prelului de pornire a licitalieipentru masa lemnoasd pe picior din fondul forestier proprietate public[ a comunei putna,judelul suceava' administrat de ocolul Silvic Putna, ce se recolteazd in anul 201g.



10. 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 cuv6ntul d-lui viceprimar pentru aprezenta expunerea de motive si proiectul de hotarare privind aprobarea contului deincheire a exerciliului bugetar pe trimestri III al anului zrirs. supu'nanou-se la vot acestproiect de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.
in continuare,. 

-d-ul 
viceprimar prezinta expunerea de motive si proiectul dehotarare privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli p. unrr 201B.Fiind supusla vot acest proiect de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.

In continule d91nu1 viceprimar solicit sd se facd propuneri pentru desemnareareprezentan{ilor Consiliului local in consiliul de adminisir alie at Ecolii gimnaziale ,,
Mitropolit Iacob Putneanul" Putna . Doamna consilier zubaq omella Daniela propuneca membru pe doamna cenuqd Nohai Nicoleta iar domnul consilier plamad[ Tudor ilpropune ca membru in consiliul de administratie al Ecoiii pe domnul consilier no4r.unvorel' se supun la vot cele doua propune ;i sunt aprobate de 10 consilieri doamnacenuqi Nohai.Nicoleta qi domnul Boghlan viorel ablinindu-se de la vot.In continuare, doamna consilier cenuqd Nohai Nicoleta qi domnul consilierBoghean viorel aratd" cd se retrag din sa15 intrucat nu doresc sa partifiple la discutarea giadoptarea hotdrdrilor de consiliu local privitoare la aprobarea num6rului gi cuantumuluiburselor qi decontarea navetei cadreior didactice intruc6 t fac parle din consiliul deadministra{ie al $colii gimnaziale Putna .Totodatd domnul .orrrili.. Boghean Viorelaratd. cd nu va semna aceste hot6r6ri.

Se prezinta de cdtre d-ul viceprimar expunerea de motive si proiectul de hotdrdreprivind aprobarea decontirii transportului pentru cadrele didac?ice navetiste de la
$coala gimnazialS ,, Mitropoiit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru luna septembrie 20Lg ,acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de citre cei 10 consilieri locali rdmagi insal5.

Se prezinta de cdtre d-ul viceprimar expunerea de motive si proiectul de hotdr6reprivind aprobarea 
-numdrului 

qi a cuantumului burselor de care'pot beneficia elevii$colii gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna, pentru anul gcol ar 20lg-2019. sesupune la vot acest proiect de hot6r6re qi este aprobat cu 10 voturi pentru.
Se prezinta de cdtre d-ul viceprimar."prn.r.u de motive siproiectrrl de hot6r6reprivind aprobarea achiziliondrii de servicii d. .orrultanfd, asisienl6 gi reprezentarejuridica in dosarul cu s.c. "IRls SERVICE CIUC,, sA ,care fiind supus ra vot esteaprobat in nanimitate de voturi.
Se prezinta de cdtre d-ul viceprimar expunerea de motive si proiectul de hotdrdre ,



privind aprobarea de principiu a vdnzSrii terenurilor in suprafald de lg05 m.p. qi 216m'p' apa(indnd domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava. Supunandu-se lavot acest proiect de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare, domnii consilieri Lucaci Daniel qi Turtd lonu! aratd"c[ se retrag din

salS intrucat nu doresc sd participle la discutarea qi adoptarea hotdr6rilor de consiliu
local privitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasi qi a prelurilor de vdnzarc a
acesteia.

Se prezinta de cbtre d-ul viceprimar expunerea de motive si proiectul de hot6r6reprivind modificarea H.C'L. nr. 95 din 02.tt.iot7 referito are lauprobur.u volumului demasd lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a cornunei putna, judelul
Suceava, administrat de Ocolul Silvic putna, ce se recolteazdin anul 20lg qi rnoart O.valorificare a acesteia. Supunandu-se la vot acest proiect de hotarare este aprobat inunanimitate de voturi de cei 10 consilieri locali ramaqi in sala O. q.Ji.r1..

Se prezinta de cdtre d-ui primar expunerea de motive si proiectul de hot6r6reprivind aprobarea prelului de pomire a licitaliei pentru masa lemnoasd pe picior din
!"d11 forestier proprietate publicd a aomunei PuJna, jude{ul Suceava, administrat deocolul Silvic Putna, ce se recolteazdin anul 2018. Supunandu-se la vot acest proiect de
hotarare este aprobat in unanimitate de voturi de cei 10 consilieri locali rdmagiin sula d.
qedin{e.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant D-ul BogheanViorel - presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului locai si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale

PRE$EDNTE DE $EDINTA
BOGHEAN VIOREL

t
SECRETARUL CO$Uxer PUrNA

DOBOS ANCA


