
CONSILruL LOCAL AL COMLINEI PUTNA

JUDETI.,'L SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat asrdzi 77 decembrie 201g, cu ocazia deslbgurdrii lucrdril0r gedinlei

ordinare a Consiliului local comunal Putna' judelul Suceava'

$edinla a fost convocatd de citre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 217

din 11 decembrie 2019 .

Fdcandu-seplezen\aconsilierilorlocali..lalucr6rileqedinlei,DoboqAnca-
secretarul comunei putna tmunlc[ c6 1a 1ucr6ri1e qedin{ei de asldzi partic ipd un numdr

de 12 consilieri din cei 13 consilieri aleqi

procesul ,.ruut in"t,.iui iu o"ur\u desfbgurSrii gedinlei ordinare de consiliu din

data de 29.ll.2O1g fiir;;;; u airp"riti. consilierilor locali pentru consultare inainte

de inceperea lucrarilor q.O'itti at u'ia'i' a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma

orczenlatit,fbraaseaducemodificirisaucompletSriasupraconlinutu1uis6u.
''""''i;'.;;;;;;;;; secretar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local

despre necesitut.u ..rp.lii'ii p""a"'iror.u\"'228 din o'U'G' nr' 57l2019-Codu1

administrativ conform .ar*u, iel..ul iocal aflat in conflict de interese'in condiliile

prevazute de caftea I titl;iil din Leeea nr. 161/2003, cu modificarile 9i completarile

ulterioare, are obligalia,i'* "Uiiffi 
f".*it"r* sau participarea la emiterea ori

adoptarea actului admini;.;ir, de la incheierea sau participarea 1a incheierea actului

juridic respectiv, care - p,i"" p'a'ce un folos material pentru sine sau pentru: a) sol'

so{ie sau rude ori uf,ni iJ-ra"fl'g'"d{ a IlJea. inclusiv; b) orice persoand fizici sau

juridica fa16 de care "i"rJi;;i;; 
.uti u,.u de debitor al unei obligalii; c) o societate 1a

care deline calitatea d. ;t;;i;i "tl" oti funclia de administrator sau de la care ob{ine

venituri; d) o alt6 autoritaie din care face parle; e) orice persoan6 fizica sau juridicd, alta

decat autoritat.u oin 
"urJiu.. 

purt., .ur. u frcut o. platA catre acesta sau.a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestuiJ;-d "t"ti"tit 
sau fundalie din care face..qgte solicitdnd s[

comunice dac6 existi *'p*Lrll"i.".flict de interese sau incompatibilitate cu privire la

vreun proigct inscris pe ordinea de zi a gedinlei'

D_ul Breaban rorr"i"cuu.i"r, pregedinie de qedin!6, prezitttd proiectul ordinii de

zi, dupd cum urmeaz6:
l.Proiectdehot6r6renr.660gdinll.l2.20lgprivindrectificareabugetuiuide

venituri Ei cheltuieli pe anul 2019, iniliat de primarul comunei ;

2. Proiect a. froia.ar. nr' Ooiz din 11'12'2019 privind anrgb.alea contului de

incheire a exerciliului ;;; p; trimestrul IV al anului 2019, iniliat de primarul

comunei , iniliat de primarul comunei;



3. Proiect de hotdrAre nr. 6615 din 11.12.2019 privind modificarea punctului 5 din
anexa m. 1 la H.C.L. nr. 55 din 26.07.2012 privind stabilirea situafiilor deosebite care
justificd acordarea ajutoarelor de urgen!6, altele decdt cele datorate calamitSlilor
naturale, incendiilor, accidentelor in conformitate cu Legea w.416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificirile gi completdlile ulterioare , ini{iat de primarul comunei ,

iniliat de primarul comunei;
4. Proiect de hotdrdre nr. 6623 dln 11.12.2019 privind aprobarea funcliondrii

unitElilor de invlJdmAnt preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, jude{ul

Suceava, pentru anul qcolar 2020-2021, iniliat de primarul comunei;
5. Proiect de hotirAre nr. 6628 din 11.12.2019 privind alegerea preEedintelui de

gedinga. iniliat de primarul comunei:
6. Diverse

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

voturi.
Se dd cuvdntul d-ui primar Coroamd Gheorghe care prezlntd referatul de aprobare

gi proiectul de hotirdre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul
20t9.

Se supune la vot acest proiect de hotirdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 12 consilieri prezenfi la gedinld.

In continuare domnul primar prezint6 referatul de aprobare gi proiectul de hot6rdre
privind aprobarea contului de incheire a exerciliului bugetar pe trimestrul IV al anului
2019.

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de c6tre toli cei 12 consilieri prezen{i la gedinld.

Se prezinta de cdtre d-ul plin.rar referatul de aprobare si proiectul de hotdr6re
privind modificarea punctului 5 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 55 din26.07.2012 privind
stabilirea situaliilor deosebite care justificd acordarea ajutoarelor de urgenfd, altele decdt
cele datorate calamit[1ilor naturale, incendiilor, accidentelor in conformitate cu Legea
nr.41,612001 privind venitul minim garantat cu modificdrile ;i completdrile ulterioare ,

acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi de cdtre cei 12 consilieri 1ocali prezenli la

Eedin!5.
In continuare domnul primar prezintd referatul de aprobare gi proiectul de hot6r6re

privind aprobarea funcJionhrii unitdlilor de invd{dm6nt preuniversitar de stat din cadrul
comunei Putna, jude{ul Suceava, pentru anul gcolar 2020-2021 .

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cbtre toli cei 12 consilieri prezenli la qedinj6.

In continuare domnul primar prezinti referatul de aprobare gi proiectul de hotdrdre
privind alegerea preEedintelui de qedinld gi solicit6 sd se facd propuneri in acest sens.
Doamna Cenuqd-Nohai Nicoleta propune pe domnul consilier local Plamadd Tudor. Se
supune la vot propunerea fEcutd qi este aprobath cu 11 voturi pentru donmul Plamadd
Tudor ablindndu-se de la vot.



in continuare se dd cuv6ntul doamnei consilier local Zubaq Ornella Daniela care

mulfumegte domnului primar qi Consiliului local pentru cadourile de crdciun pregStite
pentru toli copiii din grddinilele Ei gcolile din comunE qi ii invite la serbarea pregdtitd de

aceqtia cu ocazia sdrbdtorilor de iam[.
In continuare domnul primar aratd cd a fost semnat contractual de finan{are pentru

proiectul de extindere qi modernizare a instala{iei de alimentare cu apd Ei canalizare din
comund urmdnd a avea loc licitalia pentru proiectare ;i execulie, aceasta urmAnd a avea

loc pe loturi.
De asemenea, aratd domnul primar cd a fost depus la C.N.I. un proiect pentru

modrnizarea a incd 4 km de drumuri comunale qi se spear oblinerea de finanlare.
in continuare domnul primar aratd c6 au fost cumpirate 700 de tomberoane verzi

pentru gunoiul reciclabil gi 700 tomberoane negre pentru gunoiul menajer care vor fi
implrlite locuitoriior din comuni, cite 2 pentru fiecare casi aqa incdt sE se asigure un
grad cdt mai mare de colectare selective a deEeurilor.

In incheiere domnul primar inviti membrii consiliului 1ocal la toate manifestdrile
organizate cu ocazra sdrbdtorilor de iarnd .

Avdnd in vedere cE nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvAnt D-ul Breabin
Ionel-Gabriel presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si

rnultumeste tufu ror pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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