
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDE'|IJL SUCEAVA

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 30 aprilie 2020 , cu ocazia desfbgurdrii lucrdrilor gedinfei ordinare
a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna aprilie 2020 .

$edin{a a fost convocatd de c6tre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr.62
din 24 aprilie 2020 ;i s-a desfbgurat prin orice mijloace electronice cu respectarea

regulilor de disciplind sanitard Ei a hotar6rilor adoptate de Comitetul Nalional pentru
Situalii Speciale de Urgenla Ei pentru evitare&, pe c6t posibil a contactului direct intre
persoane , in vederea respectdrii mdsurile de evitare a rdspAndirii COVID-19.

Proiectele de hotdrdre, impreund cu documentele suporl ale acestora , dispozilia
de convocare a qedinlei qi buletinul de vot au fost comunicate tuturor consilierilor locali
la adresa de e-mail comunicatd in acest scop.

D-ul primar Gheorghe Coroamd a solicitat suplimentarea ordinii de zi a Eedin{ei
cu un proiecte de hotdrdre, respectiv Proiect de hotdrAre nr.2175 din 29.04.2020 privind
rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2020 care a fost comunicat tuturor
consilierilor locali la adresa de e-mail comunicatd in acest scop.

D-na Doboq Anca - secretarul general al comunei Putna- constatd cd au fost
primite buletine de vot pentru gedinla de astdzi 30.04.2020 de la toli cei 12 consilieri
locali in funclie, scanate pe e-mail sau in original predate la intrarea in sediul
primdriei, in locul special amenajat in acest scop.

Procesul verbal incheiat cu ocazia deslEguririi qedinlei extraordinare a consiliului
local din data de 28 aprilie 2020 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru
consultare, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma prezentatd,, frrd, a se aduce
modificdri sau completdri asupra conlinutului sdu.

Solicitarea domnului primar de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobatd in
unanimitate de voturi de cei 12 consilieri locali in funclie

Ordinea de zi a qedin{ei a fost aprobatd in unanimitate de voturi de cei 12
consilieri locali in funclie.

Ordinea de zi a qedinlei Consiliului local din data de 30.04.2020 este urmdtoarea:
1 . Proiect de hotdrAre nr. 2083 din 23.04.2020 privind completarea

Regulamentului de organizare qi funclionare a Consiliului Local comunal Putna, judelul
Suceava , iniliat de primarul comunei ;



2' Proiect de hotdr6re nr.689 din 05.02.2020 privind aprobarea planului deanaltzd" qi acoperire a riscurilor-PAAR pentru anul 2020 la nivelul comunei putna,
judelr-rl Suceava, iniliat de prirnarul comunei;

3' P|oiect de hotdrAre nr' 1037 din 21.02.2020 privind aprobarea contului anual deincheiere a exerciliului bugetar pe anul 20tg, iniliat de primarul comunei;
4' Proiect de hotar6re nr. 1442 din 09.03 .2020 privind stabilirea impozitelor qitiixelor locale pentru anul 2021, iniliat de prirnarul comunei;
5' Proiect de hotdrdre nr' 2086 din 23.04.2020 privind aprobarea decont[rii

transportr'rlui pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziayi ,, Mitropolit
Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna febru arte 2020, iniliat de primarul comunei;

6' I)roiect de hotar6re nr. 2089 din23.04.2020 privind modificarea H.C.L. nr.2din 08'01 '2020 referitoare la aprobarea volurrului de masd lemnoasa din fondul forestierproprietate pr-rblicd a comunei Putna, jucleful Suceava, adrninistrat cle ocolul Silvic
3Y1.,t:^::. i::"l,eazd'in anul 2020 9i n-rodul cJe valorificare a acesteia , iniliat de
I)r'rrnarul contunet;

7' Proiect de hotarAre nr. 2092 din 23.04.2020, privind aprobarea prelului devinzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publica a comunei putna,
.iude1r"rl Suceava, ce se recolteazd in anul 2020, iniliat de primarul comunei;

8' Proiect de hotdrare nr. 2og5 din 23.04.2020, privind aprobarea contului deincheiere a exerciliului bugetar pe trim. I al anului 20zo,ini1iat de primarul comunei;
9' Proiect de hotdrAre nr' 2ll2 din 24.04.2020, privind modificarea,Inventarului

bunurilol care fac parle din domeniul public al comunei putna, judelul suceava inscris in
Anexa la Ilotararea nr' 22 125.08.1999, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, iniliat
de prirnarul cornunei;

l0'Proiect de hotarAre nr' 2ll5 din 29.04.2020 privind rectificarea bugetului c1e
venituri qi cheltuieli pe anul 2o2o , iniliat de primarul comunei

I 1' I(aport anual privind starea economicd, sociald qi de mediu a comunei put,a
penlru annul 2019 prezentat de primarul comunei.

12. Diverse
Secretarul general al comunei constatd cd preqedinfii comisiilor de specialitate au

prezentat, in original, predate la intrarea in sediul primariei, in locul special amenajatin acest scop avizele comisiilor de specialitate care au fost emise cu respec tareacvorurtului prevdzut de lege preclrm qi procesul verbal al sedinlei cornisiei de
s1>ec iu liratc.

in l-'l.'r'"t arlalizdrii buletinelor cle vot transmise de consilierii locali se constata cd
au fost aprobate in unanimitate de voturi 10 proiecte de hotdrdre aflate pe ordinea doarproiectul de hotdrare privind aprobarea decontdrii transporlului pentru cadrele



didactice navetiste de la $coala gimnaziala ,, Mitropolit Iacob putneanul ,, putna 
,pentru luna februatie 2020'fiind aprobat cu 10 voturi pentru doamna CenuEd Nohai

Nicoleta Ei domnul Boghean viorel nevotand acest proiect.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINITE SECRETAR GENERAL MLTNA PUTNIA

Aanei

E $EDINTA

us Cristian


