
CONSILIUL LOCAL AL COMLIi{EI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VE,RBAL

incheiat astdzi 28 aprilie 2020, cu ocazia desfEqurdrii lucr[rilor gedinlei
extraordinare a consiliului local comunal putna, judelul suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozilia scrisd nr. 63
din 27 aprilie 2020 Ei se desfEqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a se
putea pdstra o distanfa suficientd intre parlicipanfi care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie Ei maqti de proteclie aga inc6t sd se respecte mdsurile de eviiare a r6sp6ndirii
covtD- 19.

Domnul primar multumegte pentru promptitudine gi solicitd sd se pdstreze o
distanfi de minim 2 m intre persoane qi aratd ca se impune ca lucrdrile qedinlei sd fie cAt
mai scurte aEa incAt sd fie respectate mdsurile de evitare a rdspAndirii COVID-19.

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedin{ei, doamna Dobog Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile qedinlei de astdzi participd
un numdr de 1l consilieri din cei 12 consilieri in functie, D-ul Lucaci Daniel lipsind
nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii qedin{ei extraordinare de consiliu
din data de 24.03.2020 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de asldzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma prezentatd,, fErd a se aduce modificdri sau completari asupra con{inutului s6u.

In continuare doamna secretar general informeazd pe domnii qi doamnele consilier
local despre necesitatea respectarii prevederilor arI. 228 drn o.u.G. nr. 571201g-codul
administrativ confotm cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificdrile gi completirile
ulterioare, are obligalia sd se ablina de la emiterea sau participarea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participar.u tu incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material p.rrt.u sine sau pentru: a) so!,
so{ie sau rude ori afini pAna la gradul al Il-lea inclusivf b) orice persoand fizicd sau
juridica fala de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societatela
care de{ine oalitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o alta autoritate din care face parle; e) orice persoand fizicd, sau juridic d,,'alta
decAt autoritatea din care face parIe, care a frcut o plata cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau funda{ie din care face parle solicit6nd s6



comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.

D-ul Aanei Marius Cristian pregedinte de qedinla, prezintd proiectul ordinii de zi,

dupa cum urmeaz6:
1. Proiect de hotarAre nr. 2156 din27.04.2020 privind modificarea anexei la H.C.L.

nr. 5 1 din 25.07 .2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investifii " Refacerea infrastructurii locale afectatd de calamitatile
produse in comuna Putna, judelul Suceava ".

2. Proiect de hotdrdre nr. 2159 din 27.04.2020 privind corectarea art. I al H.C.L. nr.

52 din 25.07.2019 referitoare la predarea cdtre Ministerul Dezvoltbrii Regionale qi

Administraliei Publice prin Compania Na{ionala de Investilii "C.N.I." S.A., a

amplasamentului qi asigurarea condiliilor in vederea executdrii obiectivului de

investi{ii " Refacerea infrastructurii locale afectatd de calamitalile produse in
comuna Putna, judelul Suceava "

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

voturi.
Se da cuvAntul d-ui primar Coroama Gheorghe, pentru a prezenta referatul de

motivare qi proiectul de hotardre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.51 din
25.01 .2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investilii " Refacerea infrastructurii locale afectatd de calamitatile produse in comuna

Putna, judelul Suceava ". Se supune la vot acest proiect de hotSrAre qi este aprobat in
unanimitate de voturi de c6tre to{i cei 11 consilieri prezenli la gedin}a.

Se da cuvAntul d-ui primar Coroam6 Gheorghe, pentru a prezerta referatul de

nrotivare gi proiectul de hotardre privind corectarea art. 1 al H.C.L. nr. 52 din25.07.2019
referitoare la predarea cdtre Ministerul Dezvolt[rii Regionale gi Administrafiei Publice
prin Compania Nalional[ de Investilii "C.N.I." S.A., a amplasamentului gi asigurarea

condiliilor in vederea executarii obiectivului de investilii " Refacerea infrastructurii
locale afectatd de calamitdlile produse in comuna Putna, judelul Suceava ";

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 1 1 consilieri prezenli la gedin{a.

Av6nd in vedere c[ nu mai sunt solicitiri de inscriere la cuvdnt D-ul Plamadd
Tudor presedintele de sedinta declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru parlicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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