
CONSILILIL LOCAL AL COMTINEI PUTNA

JUDETI,IL SUCEAVA

D-ul Plamadd Tudor pregedinte de gedinl5, prezintd
cum urmeaz6:

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 8 ianuarie 2020, co ocazia desfhgurdrii lucrdrilor gedinJei
extraordinare a Consiliuiui local comunal putna, judeJul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 1 din
7 iaruarie 2020 .

Fdc6ndu-se preze'ta consilierilor locali la lucrdrile gedin{ei, doamna Doboq Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdril. g"Oin1"i de astdziparticipd
un numdr de 10 consilieri din cei 12 consilieri in funcfie, D-nii juravle Constantin si
Breabdn Ionel Gabriel lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desftgurdrii gedinlei extraordinare de consiliu
din data de 23.12.2019 flind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrdrilor gedinJei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma prezentatd,, JErd a se aduce modificari sau completdri asupra con(inutului sdu.

In continuare doamna secretar general informeazi pe domnii gi doamnele consilier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 22g din o.u,G. nr. 5712019-codul
administrativ conform cirora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliiie
prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, are obliga{ia sd se abJind de la emiterea sau participarea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de 1a incheierea sau participarea la incheierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folos material p.nt u.ir," sau pentru: a) so!,
so{ie. sau- rude ori afini p6n6 la gradul al Il-lea inclusivi b) orice persoana fizicd saujuridicd fap de care alesul local are calitatea de debitor at unei oUtigalii; c) o societate la
care de{ine calitatea de asociat unic ori funcJia de administrator ia, o"'tu care obline
venituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoand nzica sau .lurio icd, alta
decdt autoritatea din care face parte, care a lbcut o plat6 cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; ! asocialie sau fundalie din care face parte solicit6nd sd
comunice.dac6 existd un potential conflict de interese sau incompatibilitut. .u privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedinlei.

proiectul ordinii de zi, dupd

l'Proiect de hotdrdre nr. 23 din o7.o1.2ozo privind acoperirea definitivd din
excedentul bugetului local al deficitului Secliunii de dezvoitare pe anui 2019f



2.Proiect de hotirare nr. 26 din 07.01.2020 privind aprobarea volumului de mas6
lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei putna, judelul Suceava,
administrat de ocolul silvic Putna, ce se recolteazd in anul 2020 qi modul de
valorifi care a acesteia;

3.Proiect de hotirdre nr. 29 din 07.01.2020 privind aprobarea tarifelor pentru
prest6rile de servicii de exploatdri forestiere pentru masa lemnoas6 din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, propusd pentru licitalie , negocieri
prestdri servicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteazi in anul 2020 din partida
8333;

4.Proiect de hotdrare nr. 32 din 07.01.2020 privind aprobarea prefului de vdruare
pentru masa lemnoasi din fondul forestier proprietate publici a comunei putna, judelul
Suceava, ce se recolteazd in anul 2020.

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 prezetia referatul de
motivare qi proiectul de hotdrdre privind acoperirea definitivd din excedentul bugetului
local ai deficitului secliunii de dezvoltare pe anul 2019. Se supune la vot acest proiect
de hotirdre gi este aprobat in unanimitate de voturi de cdtre to{i cei 10 consilieri piezenli
la gedinfS.

In continuare, domnul consilier Lucaci Daniel aratd cd se retrage din sald intruc6t
nu doreqte sd participle la discutarea gi adoptarea hotdr6rilor de consiliu local privitoare
la aprobarea volumului de masd lemnoasd, a modului de valorificare a acesteia precum
Ei a pre,turilor pentru aceasta.

Se dd cuvdntul d-ui primar coroamd Gheorghe, pentnr a ptezenta referatul de
motivare gi proiectul de hotdrdre privind aprobarea volumului de masd lemnoasd din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de
oco1u1 Silvic Putna, ce se recolteazi in anul 2020 gi modul de valorificare a acesteia;

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de catle toli cei 9 consilieri rdmaEi in sala de EedinJe.

In continuare, d-ul primar coroamd Gheorghe prezintd referatul de motivare gi
proiectul de hotdrare privind aprobarea tarifelor pentru prestdrile de servicii de
exploat6ri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a
comunei Putna, judetul Suceava, propusi pentru licita{ie , negocieri prest6ri servicii
silvice, sau in regie proprie ce se recolteazd in anul 2020 dinpartida g33i.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de c6tre toli cei 9 consilieri rdmagi in sala de qedin{e.

In continuare, d-ul primar coroami Gheorghe prezintd referatul de motivare qi
proiectul de hotdrdre privind aprobarea pre[u1ui de vdnzare pentru masa lemnoasd din
fondul forestier proprietate publicd a comunei putna, judelul Suceava, ce se recolteazd in
anul2020.



--

Se supune la vot acest proiect de hotirare gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtle toli cei 9 consilieri rdmagi in sala de gedinle .

In continuare domnul pramadd Tudor , pregedinte de gedinl6 , prezintd. domnului
primar propunerea de evaluare a performanleior profesionaie indlviduae ale doamnei
Dobog Anca -secretarul general al comunei iutna, pentru perioada 01.01.2019-
3 1.12.2019, respectiv acordarea calificativului foarte bine.

Avdnd in vedere c6 nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuv6nt D-ul plamadd
Tudor presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului 1ocal si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele iegale.
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