
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astlzi 3l octombrie 2019,, cu ocazia deslEquririi lucrdrilor gedinJei ordinare a

Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava.

$edinJa a fost convocatd de citre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 173 din 25

octombrie 2019 .

Fdcdndu-se prezenta consilierilor locali la lucrdrile gedinjei, Dobog Anca - secretarul
comunei Putna comunic6 ci la lucririle gedinJei de astdzi parlicipd un numdr de 12 consilieri
din cei 13 consilieri alegi.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEqurdrii gedin{ei extraordinare de consiliu din data
de 22.10.2019 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte de inceperea
lucririlor qedinfei de astlzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma prezentatd , frrd a
se aduce modificiri sau completlri asupra conlinutu1ui siu.

in continuare doamna secletar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local despre
necesitatea respectdrii prevederilor afi.. 228 din O.U.G. nr. 5712019-Codu1 administrativ
conform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prev[zute de cartea I
titlul IV din I-egea nr. 161/2003, cu modific[rile qi completdrile ulterioare, are obligalia sd se

abtind de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de 1a

incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos
material pentru sine sau pentru: a) so{, so{ie sau rude ori afini p6nd 1a gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoani fizic[ sau juridicd fa]d de care alesul local are calitatea de debitor al unei
obliga{ii; c) o societate la care de{ine calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau
de la care objine venituri; d) o altd autoritate din care face parle; e) orice persoan6 fizicd sau
juridici, alta decat autodtatea din care face parte, care a fEcut o plati citre acesta sau a efectuat
orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociaJie sau fundalie din care face pafte solicitdnd si
comunice dacd existi un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreun
proiect inscris pe ordinea de zi a gedin{ei.

D-ul primar Gheorghe Coroamd solicit suplimentarea ordinii de zi a qedinlei cu doul
proiecte de hotdrire. respectiv:

1. Proiect de hotdrdre nr. 5833 din 30.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri gi
cheltuieli pe'anul 2019, inijiat de primarul comunei ;

2. Proiect de hotir6re nr. 5811 din 30.10.20i9 privind aprobarea Devizului General
acfinlizat qi a cheltuielilor actualizate de cofinanlare din bugetul comunei Putna pentru
realizarea obiectivului de investilii "Extindere relea calalizare zona Putna-Timotei, comuna
Putna, judeful Suceava", iniliat de primarul comunei.

Se supune [a vot solicitarea domnului primar qi este aprobati in unanimitate de voturi.
D-ul Breabdn Ionel Gabriel pregedinte de qedin{[, prezinti proiectul ordinii de zi, dupd

cum urmeazi.:



1. Proiect de hotdr6re nr. 5697 din 25.10.2019 privind aprobarea contului de incheire
exerciliului bugetar pe trimestrul III al anului 2019, iniliat de primarul comunei ;

2. Proiect de hotdrAre nr. 5700 drn 25.10.2019 privind aprobarea numArului gi a cuantumului
burselor de care pot beneficia elevii $colii gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna,
penhu anul qcolar 2019-2020 , iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdrAre nr. 5703 din 25.10.2019 privind aprobarea decontlrii transportului
pentu cadrele didactice navetiste de la $coala gimnazialS ,, Mitropolit Iacob Putneanul ,,
Putna, pentru luna septembrie 2019, ini{iat de primarul comunei;

4. Proiect de hotlrAre nr. 5706 din 25.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare qi funclionare a Consiliului local Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul
comunei;

5. Proiect de hot6rdre nr. 5709 din 25.I0.20I9 privind aprobarea vdnzdrii in condiliile legii a
unui lot de teren in suprafalI de 449 m.p., apa(in6nd domeniului privat al comunei Putna,,
judelul Suceava, ini{iat de primarul comunei;

6. Proiect de hotdrAre nr. 5712 din 25.10.2019 privind conferirea TITLULUI DE
CETATEAN DE ONOARE , al comunei Putna, judelul Suceava unei persoane cu merite
deosebite

7. Proiect de hotirAre nr. 5833 din 30.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri qi
cheltuieli pe anul 201 9, ini{iat de primarul comunei ;

8. Proiect de hotirdre nr. 5811 din 30.10.2019 privind aprobarea Devizului General
actualizat qi a cheltuielilor actualizate de cofinanfare din bugetul comunei Putna pentru
realizarca obiectivului de investilii "Extindere refea canalizare zona Putna-Timotei, comuna
Putna, judeful Suceava", ini{iat de primarul comunei.

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

Se d[ cuv6ntul d-ui primar Coroamd Gheorghe cate prezintd, referatul de aprobare qi
proiectul de hotirdre privind aprobarea contului de incheire a exerciliului bugetar pe trimestrul
III al anului 2019 .

Se supune la vot acest proiect de hot6rAre qi este aprobat in unanimitate de voturi de
cdtre toJi cei 12 consilieri prezen{i la gedin![.

In continuare, doamna consilier Cenug6 Nohai Nicoleta qi domnul consilier Boghean
Viorel aratd cd se retrag din sal6 intrucAt nu doresc si participle la discutarea qi adoptarea
hotdrArilor de consiliu 1ocal privitoare la aprobarea burselor pentru elevii qcolilor precum gi
decontirii navetei cadrelor didactice intrucdt fac parte din consiliul de administra{ie al $colii
gimnaziale Putna.

in continuare domnul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hot[rdre
privind aprolarea numdrului qi a cuantumului burselor de care pot beneficia elevii $colii
gimnaziale "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna, pentru anul qcolar 2019-2020.

Se supune la vot acest proiect de hot[rdre gi este aprobat in unanimitate de voturi de
catre to]i cei 10 consilieri rdmagi la qedintd.

In continuare domnul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hotdrAre
privind aprobarea decontdrii transpofiului pentru cadrele didactice navetiste de 1a $coala
gimnaziald ,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru luna septembrie 2019.

Se supune 1a vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi de
cdtre toti cei 10 consilieri rdmaqi la qedinJd.



In continuare domnul primar prezintr referatur de aprobare gi proiectur de hotdrdre

,r#:'f,f ,ffi:XXlea 
Regulamentului de orgurtrur. ei-r,,ncgionare " i"irliri"i'rocal purna.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre $i este aprobat in unanimitate de voturi decAtre to]i cei 12 consilieri prezenli la qedinli.
se prezinta de citre d-ul primar referatur de aprobare si proiectul de hotdr're privindaprobarea vdnzdrii in condiliire legii a unui rot a. i#n in suprafaJd de 449 m.p.. apar{indnddomeniului privat ar com'nei putna, judepr sr".uuu , acesta fiind aprobat in unanimitate deroturi de chrre cei I2 consilieri locali prezenli la sedinfa.in continuare domnut_ primar ;;;ti;;; ;.ilil, de aprobare si proiectul de hotirareprivind conferirea TTTLULUi DE .iTATEAN rin oNoaru , d;";;;;;';utna, judefulSuceava unei persoane cu merite deosebite : -
Se supune la vot acest proiect de hotSrare qi este aprobat in unanimitate de vofuri dec[tre toJi cei 12 consilieri prezenji la qedin{i.
In continuare domnur primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hot,rdreprivind^rectificarea bugetului ae venituri qi 

"h.ftui.li ;. unul 2019.
Se supune ra vot acest proiect de hotdrare qi este aprobat in unanimitate de voturi decdtre toJi cei 12 consilieri prezenli la gedinJd.
In continuare domnur_primar pr"iinti, referatul de aprobare qi proiectul de hotdrdreprivind aprobarea Devizului General ictttalizat qi; .h.ltri"riio. u.tuuiirit" a. ilf.ur1u.. ainbugetul comunei Putna pentru realizarea obiectivului de investilii ,,Extindere 

retea canalizarezona Putna-Timotei, comuna putna, judeful Suceava,i.
Se supune la vot acest proiect de hotirire qi este aprobat in unanimitate de voturi decdtre to{i cei 12 consilieri prezenli la qedin}6.
Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere 1a cuvdnt D-ul Breabdn loner_Gabriel presedintele de sedintd declari ir.rri., ."cntu consiliului local si multumeste tuturorpentru participare.

Drept care s-a ?ncheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
BREABAN IONEL-bABzuET
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SECRETARUL AL COMTINEI PUTNA
ANCA


