
CONSILruL LOCAL AL COMIn.{EI PUTNA
JIJDETI]'I- SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 04 iunie 2019, cu ocazia desfbgurdrii lucrdrilor gedinlei de indata a
Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 90
din 03 iunie 2019 .

Fdcdndu-se prezen{a consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, Doboq Anca -
secretarul comunei Putna comunicd cd 1a lucririle iedinlei de astdzi participA un numdr
de 10 consilieri din cei 13 consilieri alegi, D-nii consilieri Palievici Ilie Gheorghe gi
Juravle Corrslarin lipsind ne-notir at.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfigur6rii gedinJei ordinare a consiliului din
data de 31.05. 2019 hind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unar.fmitate de voturi in forma
prezenlatd, liri a se aduce modificbri sau completdri asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar informeazd pe domnii qi doamlele consilier local
despre necesitatea respectEiii prevederilor afi. 46 din Legea nr. 215/2001 conform
c6rora; "Nu poate lua parle la deliberare ii la adoptarea hotdrdrilor consilierul local
care, fie personal, tie prin sol, soJie, afini sau rude pane la gradul al patrulea inclusiv, are
un interes patrimonial in problema supusd dezbaterilor consiliului local, ....... solicit6nd
si comunice dacd exista un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire
la vreur proiect inscris pe ordinea de zi a $edintei.

D-ul primar Gheorghe Coroami ia cuv6ntul 9i explicd necesitatea convocirii
Consiliului LocaL ili gedin{i de indati, morivat de urgenla realiz6rii investiliei
,, Desfiinlare grAdinitE. existenta gi infiinlarc , dotare grddinild cu program normal in sat
Putna, comuna Putna, jude{ul Suceava" pentru care s-a primit ultima tmn$6 de plata .

D-na Zubaq Ornella-Daniela pregedinte de qedinli, prezind proiectul ordinii de
zi, dupd cum urmeaz6:

1. Proiect de hotdrdle privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli
pentru anul 2019, ini{iat de primarul comunei;

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

Se dd cuvantul d-ui prin]ar Coroami Gheorghe care prezintd expunerea de motive
gi proiectul de hotdrire privind rectificarca bugetului local de venituri qi cheltuieli pentru
anul 2019.

Se supune la vot acest proiect de hotirdre $i este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 10 consilieri prezen{i la qedinl6.



Se dA cuvantul domnului primar care dd citire cererii numitului Schipor Viorel
cale solicitd si aducd in disculia Consiliului local Putna posibilitatea semndrii de cdtre
primarul comunei a procesului verbal de vecin6tate al terenului in suprafali de 20.1 m.p.
delinut de susnumitul in locul vecinului Biholar Petru-decedat a cdrui mogtenitori sunt
placali din !ard, in vederea indeplinirii condiliilor necesare inscrierii posesiei in cartea
funciard. In contiruare domnul primar prezintd planul de amplasament pentru suprafala
de 204 m.p. qi planul de vecindtAli din care reiese cA m6surAtoarea a fost frcutA pe
limitele gardurilor existente $i soliciti Consiliului local sd se pronunte privitor la
posibilitatea semnArii de catre primar pentru yecindtatea cu defunctul Biholar Petru. Se

supune la vot solicitarea domnului primar gi aceasta este aprobatd in unanimitate de
votud de cdtre cei 10 consilieri locali prezenli 1a qedin{6.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-na Zubag
Omella Daniela presedintele de sedintd declarb inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru pafiicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE $EDINTE DE $EDINTA
ZLIBA$ ORNELLA DANIELA

SECRETARUL C PUTNA
CA


