
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETLTL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 31 mai 2019 , cu ocazia des{bgurdrii lucrdrilor;edinlei ordinare a
Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna mai 2019 .

$edinia a fost convocatA de citre primarul comunei prin Dispozilia scris6 nr. 79
din 24 mai 2019 .

Fdcdndu-se prezenJa consilierilor Iocali la lucrdrile gedinJei, D-na Dobog Anca -
secretarul comunei Putna- , comunicd c6 la lucrdrile ;edinlei de astdzi paflicipd toli cei
12 con^silieri locali in funclie.

h continuare doamla secretar informeazd pe domnii gi doamtrele consilier local
despre necesitatea respectdrii prerederilor aft.46 clin Legea nr. 215/2001 conform
cdrora: "Nu poate lua pane la deliberare Ei la adoptarea hotirArilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so1, sotie, afini sau r-ude p6nd la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusi dezbaterilor consiliului local, ....... solicitdnd
sd comunice daci existi un potential conflict de irterese sau incompatibilitate cu privire
la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.

Procesul verbal incheiat cu ocazia destigurdrii qedin{ei ordinare a consiliului local
din data de 17 aprilie 2019 hind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucririlor gedinlei de astizi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in lorma prezentata, fbrA a se aduce modihciri sau completdri asupm conjinutului sAu,

In continuare D-na Zubag Omella -Danie1a, pre$edinte de $edin16, prezinta
oroiectul ordiniide zi dupa cJm urmed,/;:

1. Proiect de hotdrare privind aprobarea ciecontirii transportului pentru cadrele
didactice navetiste de la $coala gimnaziald ,, Mitropolit Iacob putneanul,, putna, pentru
luniie februarie 2019- aprilie 2019 , iniliat de primarul comunei.

2. Proiect de hotdrare privind aprobarea de principiu a viLnzdrii unor terenuri
apa4indnd domeniului privat al comunei putna, judelul Suceava, iniliat de primarul
comunei.

_ 3 Proiect de hotddre privind aprobarea indicatorilor tehnico_economici aferenli
obiectivului de investilii ,,sistem de securitate $coala Gimnaziald Mitropolit Iaco6
Pumeanul ". iniriat de primarul comunei.

1. Proiect de hotdrdre pr.ivind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe
anrl 201 0. in'1iat de primarul comunei;



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

in continuare, doamna consilier Cenugd Nohai Nicoleta gi domnul consilier
Boghean viorel-arat6 ci se.etrag din sara intrucat nu doresc s6 paticiple la discutarea gi
adoptarea hotir6rii de consiliu rocar privitoare la decontarea navetei cadreror didactice
intrucat lac parte din consiliul de administralie al $colii gimraziale putna.

. . Se prezinta de cdtre d-ul primar expunerea de motive si proiectul de hotdrdre
privind aprobarea decontd.rii transpofiului pentru cadrele didactice navetiste de la
$coala gipnsriulS ,, Mitropolit Iacob putneanul ,, putna, penhu lunile februarie 2019-
aprilie 2019 , acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de c6tre cei 10 consilieri
locali rdmagi in sal6.

. . In confinuare, d-ul primar prezil]ta expunerea de motive si proiectul de hotarare
privind aprobarea de principiu a vinzirii unor terenuri aparJin6nd iomeniului privat al
comunei Putna, judetul Suceava, acesta fiind aprobat in ulrunitnitut. de voturi de cei 12
consilieri locali.

. . in continuare d-ul primar prezintA expunerea de motive si proiectul de hotirAre
privind aproba.ea indicatoriror tebr.f co-economici aferenli obiectivurui de investilii
,,Sistem de securitate $coala Gimnaziai6 Mitropolit Iacob iutneanul ,,. 

Se supune la vtt
acest p^roiect de hotirAre gi aprobat cu 12 \,oturi pentru.

. . In conlinuare d-ul primar prezintd expunerea de motive gi proiectul de hotdrdreprivind rectificarea bugetului de venituri ;i cheltuieli pe ur.r.,l iOi9. Se supune la vot
acest proiect de hottuare gi este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare d-ul primar aratd domnilor consilieri cd sAptamana viitoare va fi
semnat contlactul pentru modemizarea Bazei sportive din comund. De asemenea,
domnul pri,rar arata ca a fost la o ;edintd pe te,.ra colectdrii degeurilor qi trebuie insistai
ca cetAlenii comunei sd laca selectarea corectA a degeurilor in caz contmr comuna
umdnd asuporta costurile de transpofi a gunoaielor neselectate corespunzAtor.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt soiicitdri de inscriere la cuvdnt D_na Zubaq
omella Daniela presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consitiului local si
multumeste tuturor pentlu paft icipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Zubag Omella Daniela
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