
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 11 decembfie 2018, cu ocazia desfrqurdrii lucrdrilor qedinlei de indatd a
Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edinJa a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr.238 din 10
decembrie 2018 .

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedin{ei, Doboq Anca - secretarul
comunei Putna comunicd c[ la lucrdrile qedinlei de astdzi participd un num[r de 9 consilieri
din cei 13 consilieri alegi, D-nii consilieri Aga Sorin, Juravle Constantin qi Turt6 Ionu{ lipsind
nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEqurdrii qedin{ei de indatd a consiliului din data de
05.12. 2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte de inceperea
lucrdrilor gedin{ei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma prezentatd , frrd" a
se aduce modificari sau complet[ri asupra con]inutului sdu.

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local despre
necesitatea respectdrii prevederilor art. 46 din Legea nr.2l5l2O01 conform c6rora: "Nu poate
lua parle la deliberare qi la adoptarea hotdr6rilor consilierul local care, fie personal, fie prin so{,
sofie, afini sau rude pdnd la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema
supusd dezbaterilor consiliului local, solicit6nd sd comunice dac[ exist[ un potential
conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a
qedin{ei.

D-ul primar Gheorghe Coroamd ia cuvdntul gi explici necesitatea convoc[rii Consiliului
Local in qedin{6 de indatd, motivat de urgen{a intabul[rii dreptului de proprietate al comunei
Putna, in domeniul public, a imobilului Grddinila cu program normal Putna in vederea obfinerii
ultimei tranEe de finanlare

D-ul Boghean Viorel preqedinte de qedinJ6, prezintd proiectul ordinii de zi, dupd cum
urmeazd:

1. Proiect de hotlrdre privind apartenenfa unuibun imobil la domeniul public 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 prezinta de cStre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotdrflre ,
privind apartenenfa unuibun imobil la domeniul public al comunei Putna, judeful Suceava
Supunandu-se la vot acest proiect de hotarare este aprobat in unanimitate de voturi.

AvAnd in vedere c[ nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Boghean Viorel
presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturor pentru
participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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