
CONSILru LOCAL AL COMLINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

lncheiat astdzi 09 august 2019, ct ocazl.a desfagursrii lucrarilor qedinlei

extraordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava'

$edinla a fost convocat[ de c[tre primarul comunei prin Dispozi]ia scris[ nr' 135

din 08 august2019 .

Facandu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Doboq Anca

- secretarul comunei Putna comunicd cd la 1ucr6ri1e gedinlei de astdzi participd un num6r

de 9 consilieri din cei 13 consilieri alegi, D-nii Breab5n Ionel Gabriel, Juravle

Constantin qi Turtd Ionu! lipsind nemotivat.
procesul verbal incheiat cu ocazia desfbgurdrii qedinlei extraordinare de consiliu

din data de 02.08. 2019 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare

inainte de inceperea lucrarilor qedinlei de asldzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi

in forma prezettatd, frrd a se aduce modificdri sau complet[ri asupra con{inutului s[u'

in continuare doamna secretar informeazd pe domnii gi doamnele consilier local

despre necesitatea respectarii prevederilor art. 228 din o'U.G' nr. 57l2019-Codul

administrativ conform cdrora: 'iAlesul local aflat in conflict de interese in condiliile

prevAzute de cartea I titlul IV din Lesea ff. 161/2003, cu modificdrile 9i completirile

,lterioare, are obligalia sd se ablind de la emiterea sau participarea la emiterea ori

adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului

juriiic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) sol,

solie sau rude ori afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizic[ sau

.luriOica fald de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societate la

care deline calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator sau de la care obtine

venituri; d) o altA autoritate din care face parte; e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta

decdt autoritatea din care face parte, care a fecut o platA cdtre acesta sau a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestuia; 1) asocialie sau fundalie din care face parte solicitdnd sd

comgnice dacd existi un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la

vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedin{ei.

b-na Cenuqi Nohai Nicoleta preqedinte de qedinld, prezintd proiectul ordinii de zi,

dupd cum urmeazd'.
l.Proiect de hotarare ru.4157 din 08.08.2019 privind modificarea H.c.L. nr. 10 din

26.02.2019 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier

proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Oco1u1 Silvic



Putna qi Ocolu1 Silvic Cirlibaba, ce se recolteazd in anul 201 9 9i modul de
valorificare a acesteia;
2.Proiect de hotirdre nr.4160 din 08.08.2019 privind aprobarea exploat6rii masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava,
ce se recolteazdin anul 2019 dinpartida 8321 ;
3.Proiect de hotdr6re nr. 4163 din 08.08.2019 privind aprobarea preJului de vdnzare
pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate public6 a comunei Putna,
jude{ul Suceava, ce se recolteazb in anul 2019;
4. Diverse

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

Se dd cuvAntul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezelta referatul de
motivare qi proiectul de hotirAre privind aprobarea volumului de masd lemnoasd din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de
Ocolul Silvic Putna qi Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteazd in anul 2019 gi modul de
valorificare a acesteia;

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de citre toji cei 9 consilieri prezen{i la gedinJn.

In continuare, d-ul primar Coroami Gheorghe prezintd referatul de motivare qi
proiectul de hotbrAre privind aprobarea exploatdrii masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publici a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd in anul 2019 din
pafiida 8321.

Se supune ia vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre tofi cei 9 consilieri prezenli.la gedin]6.

In continuare, d-ul primar Coroamd Gheorghe prezirrtd referatul de motivare qi
proiectul de hotdrdre privind aprobarea preJului de vdnzare pentru masa lemnoasd din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteaza in
anul 2019.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 9 consilieri prezenli 1a gedin{6.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitAri de inscriere la cuvdnt D-na Cenuqi
Nohai Nicoleta presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru pafiicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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