
CONSILIUL LOCAL AL COMUNBI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 17 decembrie 2018, cu ocazia desfbgurdrii lucrdrilor gedinlei
ordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna decembrie 2018 .

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozilia scrisd rc. 239
din 11 decembrie 2018 .

Fdcdndu-se prezen[a consilierilor locali la lucririle gedin]ei, D-na Dobog Anca -
secretarul comunei Putna- , comunicd cd,la lucrdrile qedinlei de astdzi participd, to{i cei
12 consilieri locali in funclie. in calitate de invitali sunt piezenlifunclionarii publici din
cadrul Primdriei comunei Putna

in continuare doamna secretar informeaza pe domnii qi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor art. +e din Legea nr. 2l5l2OO1 conform
cdrora: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea hotdrdrilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude pdnd 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.

Procesul verbal incheiat ct ocazia desfEgurdrii gedinlei de indatd a consiliului
local din data de 11 decembrie 2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru
consultare inainte de inceperea lucrd.rilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate
de voturi in forma prezentatd, |ard a se aduce modificiri sau complet6ri asupra
con{inutului sdu.

in continuare D-ul Boghean Viorel- preqedintele de qedin![, prezinttd.proiectul
ordinii de zi, dupa cum urmeaz6:

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

2, Proiect de hotdr6re privind aprobarea contului de incheire a
bugetar pe trimestrul IV al anului 201g, iniliat de primarul comunei .

3. Proiect de hotdrAre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
2019, iniliat de primarul comunei.

4. Proiect de hotdrdre privind alegerea preqedintelui de ;edin!6, iniliat de
primarul comunei.

exerci{iului

pentru anul



5' Proiect de hotdrdre privind privind retragerea comunei putna, judeful Suceava,din Asocialia comunelor din Rom6nia inifiat de primarur comunei.
6' Proiect hotdrdre privind modificarea Ei completarea Inventarului bunurilorcare fac parte din domeniui public al comun.i pr*u, judelur Suceava, inscris in Anexa

ix,il:i:iff?":":-?1 
/ 2s'08'teee, cu modincsrle ei ;"di;;i. ,rte.ioare, iniliat de

7. Diverse

Se supune la vot proiectul ordinii de zi iaracesta este aprobat cu in unanimitate devoturi.
D-ul Boghean viorel, presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru aptezenta expunerea de motive si proiectul de t o,*u.. privind rectificarea bugetului de

[lil:1,:'##l#,..1,xl#xl;,l,* Supunand,-,l r. 
"", "..u f-i.., o. r,oti,.u,. .,t.

Se prezinta de cdtre d-ul primar expune..? 
9: motive si proiectul de hot6r6reprivind aprobarea contului de incheire 

" 
;i;tt;rui bugetar pe trimestrur IV al anurui2018' 

' acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de citre ..'i ri-ronsilieri rocari.in continuare' se ptezintade catre J-Jio.i-". expunerea de motive si proiectul dehotdrare privind stab.ilirea imfozitelo. si taxeio.' to.ut. pentru anur 20r 9, care fiindsupus la vot este aprobat in unanimitate de voturi .tn conttnuare' domnul primar solicit sd se facd propruneri pentru desemnarea unuipresedinte de Eedin{d pentru lunile iurruri.--art ie- zotg. oirrrrr consilier AaneiMarius cristian proprune pe doamna consilier cenu;[-Nohai Nicoleia . se supune la vot
fl,1?:ffiTf;,t3'ffi-;T ,'r'l'",:r"batd 

cu i r 
-uotr.i 

penrru 
-oou*ucenuEd-Nohai

Domnul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrare privindretragerea comunei Putna, judepi Suceava, Ji, aro.iuliu co*unelor din Rom6nia.Supunandu-se ia vot acest proieci de hotarar.'.u.'uprobat in unanimitate de voturi.Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de motive si p.oi..irr de hotdr,re ,privind modificarea Ei compt"ta'ea Inventarului bunurilor ca.e fac parte din domeniulpublic al comun.i,.Iulrr3, :iro.rrr Suceava, inr.i, in ar.^u tu-uora.a.ea ff. 22 /
;: fli#:'J,i.H*ffiil1*#*:tl i;;i;;ry S upunand,-,.,u vot ac e st p.Jil.t

Diverse
Domnul n1i-mar mulpmeq te atdt domnilor gi doamnelor consilieri locali c6t sifunclionaritor puutici din ;;i l.i*-..i.Ii** colaborare, sprijin qi rdbdarea inactivitatea desfasurali-dt -a lungul anului 20iB; an cu c6teva i"uiirarinotab,e, maiales in ceea ce privegte infrastn]ctura qcolara iin comund qi aratS c5 sper6 ca qi anul2019 sd fie unur in care s6 rr r"^t-ir;;;;. *i.rt. imporrante pentru comund. in



'""'qilllFriF---

continuare, domnul primar aratd. cd, 'w.meazd perioada sdrb6torilor cu numeroaseevenimente artistice la care aEteaptd pe tofi cei prezenli.
in incheiere ureazdtuturor participanfilor la qedinfa S6rbdtori fericite!Avdnd in vedere cd nu mai runi roii.itdri de inscriere la cuvant D-ul Bogheanviorel - presedintele de sedintd declard i".rriru rJnta consiliului local si multumestetuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BOG}IEAN VIOREL

SECRET PUTNAMTINEI


