
CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 02 august 2}lg, cu ocazia desfbgur[rii lucrdrilor gedinlei

extraordinare aConsiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edinta a fost convocatd de citre primarul comunei prin Dispozitia scrisd nr. 133

din 01 august 20L9 .

F6c6ndu-s e prezen\a consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Procopiuc
paraschiva care inlocuieEte pe doamna Dobog Anca - secretarul comunei Putna

comunic6 c6 la lucr[rile qedinlei de astdzi participd un num6r de 9 consilieri din cei 13

consilieri aleqi, D-nii Lucaci Daniel, Palievici Ilie-Gheorghe qi Turtd Ionu! lipsind

nemotivat.
Procesul verbal incheiat cu ocazia desfdgurdrii gedinlei ordinare de consiliu din

data de 25.07.2019 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte

de inceperea lucrarilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma

prezeniatd , farda se aduce modificdri sau completiri asupra conlinutului siu.- 
in continuare doamna secretar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local

despre necesitatea respectdrii prevederilor arl. 228 din O.U.G. nr. 57120t9-Codul

administrativ conforrn .aroru: 'iAlesul local aflat in conflict de interese in condiliile

prev6zute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16,112003, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare,, are obligalia s5 se ablind de la emiterea sau participarea la emiterea ori

adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participareala incheierea actului

juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) so!,

solie sau rude ori afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoanS fizic6 sau

3uiiaica fa![ de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societatela
tare deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline

venituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoan[ fizicd, sau juridicd, alta

decflt autoritatea din care face parte, care a fbcut o plat[ cdtte acesta sau a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestuia; t) asocialie sau fundalie din care face parte solicitdnd s[
comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la

vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.

D-na Cenuq[ Nohai Nicoleta pregedinte de qedin!6, prezintdproiectul ordinii de zi,

dupd cum urmeazd:



l.Proiect de hotdrdre nr. 3995 din 01.08.2019 privind aprobarea pretului de
vdnzxe pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna,
judelul Suceava, ce se recolteazd,in anul 2019

2. Diverse.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate de

voturi.
Se d[ cuvdntul d-ui primar Coroami Gheorghe, pentru a prezenta referatul de

motivare gi proiectul de hot[r6re privind aprobarea pre]ului de vdnzare pentru masa
lemnoasi din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, jude{ul Suceava, ce
se recolte azd in anul 20 1 9.

Se supune la vot acest proiect de hotdr0re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toti cei 9 consiliefiprezenli la gedint6.

Avdnd in vedere cI nu mai sunt solicitiri de inscriere la cuv6nt D-na Cenuq6
Nohai Nicoleta presedintele de sedinti declar[ inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legaIe.

PRE$EDINTE DE $EDINTA SECRETARUL PUTNA
CENU$A NO NICOLETA


