
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 7 ianuarie 2}lg, cu ocazia desfbqurdrii lucrdrilor qedinlei de indatd
a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. ldin
4 ianuarie9.

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, Dobog Anca
secretarul comunei Putna comunicb cdla lucrdrile qedinlei de astdzi participd un numdr
de 11 consilieri din cei 13 consilieri alegi, D-ul Juravle Constantin lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbgurdrii qedinlei ordinare a consiliului din
data de 17.12.2018 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor gedinlei de astazi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezentatd" , ftrd" a se aduce modificdri sau completari asupra conlinutului s6u.

In continuare doamna secretar informeaz[ pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectirii prevederilor arl. 46 din Legea nr. 21512001 conform
cdrora: "Nu poate lua parte la deliberare qi la adoptarea hotdrdrilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, soJie, afini sau rude pdnd la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusd dezbaterilor consiliului local, solicitdnd
s5 comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedinlei.

D-ul primar Gheorghe Coro amd ra cuvAntul gi explica necesitatea convocdrii
Consiliului Local in gedinla de indatS, motivat de nesitatea ca pdnd pe 9 ianuarie sa se
adopte acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului Secliunii de
dezvoltare pe anul 2018 precum qi achizilionarea de servicii juridice pentru dosarul cu
Asociatia Bucovina Verde aare are termen de depunere intdmpinare.

D-na CenuEd-Nohai Nicoleta pregedinte de qedinld, prezintd, proiectul ordinii de
zi, dupd, cum urmeaz6:

1. Proiect de hot6r6re privind acoperirea definitiv[ din excedentul bugetului local
al deficitului Secliunii de dezvoltare pe anul2018 , iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea achiziliondrii de servicii de consultan[d,
asistenld qi reprezentare juridica in dosarul cu ASOCIATIA SILUCA
BISEzuCEASCA BUCOVNA VERDE RADAUTI iniliat de primarul comunei

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



Se di cuvAntul d-ui primar Coroam6 Gheorghe care prezintd expunerea de motive
gi proiectul de hotdrdre privind acoperirea definitivd din excedentul bugetului local al

deficitului Secliunii de dezvoltare pe anul 2018 .

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 11 consilieri prezenli la qedin!6.

D-ul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre privind

aprobarea achiziliondrii de servicii de consultat4d, asistenld gi reprezentare juridica in
dOSArul OU ASOCIATIA SILVICA BISERICEASCA BUCOVINA VERDE

RADAUTI. Se supune vot aacest proiect de hot[r6re Ei este aprobat in unanimitate de

voturi.
Avfind in vedere cd nu mai sunt solicit[ri de inscriere la cuvdnt D-na Cenug6-

Nicoleta presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste

tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale'

PRE$EDINTE DE $EDNTA
CENU$A-NOHAI NICOLETA

SECRETAR I PUTNA
NCA


