
CONSILruL LOCAL AL COML]NEI PUTNA

]I ]DETIJL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat ast[zi 19 iulie 2019, cu ocazia deslbqur6rii lucrdrilor gedinlei

extraordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edinJa a fost convocati de citre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 103

din 18 iulie 2019 .

Facandu-se prezenla consilierilor locali la lucririle gedinJei, doamna Procopiuc

Paraschiva care inlocuieqte pe doamna Doboq Anca - secretatul comunei Putna

comunicd c6la lucririle qedinlei de astdzi participd un numdr de 9 consilieri din cei 13

consilieri alegi, D-nii Breabdn Ionel Gabriel, Plamadd Tudor, TurtA Ionu,t lipsind
nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desligur6rii gedinjei ordinare de consiliu din

data de 28.06. 2019 flind pus la dispozilia consilierilor locali penhu consultare inainte

de inceperea lucririlor $edinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in lorma
prezentata, fErd a se aduce modificAri sau completAri asupra conlinutului s6u.

in continuare doamna Procopiuc Paraschiva infomeazi pe domnii ti doamrele
consilier local despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 46 din Legea nr.215/2001
contbrm cdrora: "Nu poate 1ua pa.rte la deliberare qi la adoptarea hotdrdrilor consilierul

local care, fie personal, fie prin so1, so1ie, afini sau rude p6nd la gradul al patrulea

inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusd dezbaterilor consiliului local,

....... soiicitend si comunice daca exista un potential conflict de interese sau

incompatibilitate cu privire la vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.

D-na CenuEi Nohai Nicoleta preqedinte de gedinJ6, prezint6 proiectul ordinii de zi,

dupa cum urmeazA:
l.Proiect de hotirdre nr. 3649 din 18.07.2019 privind aprobarea padicipArii

comrnei Putna la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).
2. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprcbat in unanimitate de

voturi.
Se dd cuvintr:l d-ui viceprit.rar Aanei Marius Cristian viceprimarul comunei

Putna, judelul Suceava" care indeplineqte atribuliile domnului primar Coroami
Gheorghe aflat in concediu de odihn6, pentru a prezenta referatul de motivare gi

proiectul de hotfuare privind aprobarea participArii comunei Putna la realizarea
proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).



Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi

de cAtre toli cei 9 consilieri prezenli la gedinla.

Av6.nd in vedere cd nu mai sunt solicitExi de irscriere la cuvdnt D-na Cenuqi

Nohai Nicoleta presedintele de sedinta declara inchisa sedinta consiliului local si

multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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