
CONSILIUL LOCAL AL COMINEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 5 decemb rie 2018, cu ocazia desfbqur6rii lucrdriior qedinlei de
indatd a Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava.

$edinfa a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozi\ia scrisd nr.233
din 4 decembrie 2018 .

FbcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, Dobog Anca
secretarul comunei Putna comunicd cdla lucrdrile gedinlei de astdzi participd un numdr
de 08 consilieri din cei 13 consilieri alegi, D-nii consilieri Aga Octavian Sorin, Juravle
Constantin, Turtd lonu! qi Palievici Ilie Gheorghe lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrgurdrii gedinlei ordinare a consiliului din
data de 26.11. 2018 fiind pus la dispozi{ia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
ptezentatd, ,lard a se aduce modificari sau completari asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor art.46 din Legea nr.2l5l2OOl conform
c[rora: "Nu poate lua parle la deliberare qi la adoptarea hotf,rdrilor 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, solicitAnd
sd 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 cuvAntul gi explici necesitatea convocdrii
Consiliului Local in qedin{d de indatd, motivat de urgenla asigurdrii fondurilor necesare
pentru plata salariilor asistenlilor personali qi a indemnizaliilor de handicap

D-ul Boghean Viorel pregedinte de pedin!6, prezintd,proiectul ordinii de zi, dupd
cum urmeaz6:

1. Proiect de hotdrdre privind privind rectificarea bugetului local de venituri gi
cheltuieli pe anul 2018, iniliat de primarul comunei;

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

Se dd cuvdntul d-ui primar Coroamd Gheorghe care prezintd,expunerea de motive
gi proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului local de venituri Ei cheltuieli pe
anul 2018.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 8 consilieriprezen\i la qedinld.
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Avand in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvant D-ul BogheanViorel presedintele de sedintd declari inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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