
COI{SILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 31 august 2020, cu ocazia desfbgurdrii lucrdrilor qedin{ei ordinare a

Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava, pe luna august 2020 .

$edinfa a fost convocat[ de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 109

drn 25 august 2O2O qi se desfr;oard in sala mare a C6minului cultural Putna pentru a se

putea p6stra o distanld suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale

dezinfec{ie qi mdqti de proteclie aEa incAt sd se respecte mdsurile de evitare a rdspdndirii

COVID-19.

F[cAndu-s e prezen\a consilierilor locali la lucrdrile qedin{ei, D-na Doboq Anca -

secretarul general al comunei Putna- , comuni cd cd la lucrdrile gedin{ei de astdzi

participd toli cei 12 consilieri locali in func{ie- 
Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEqurdrii qedin{ei extraordinare a consiliului

local din data de 25 august 2O2O fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru

consultare inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate

de voturi in forma prezentatd, fard a se aduce modificdri sau completdri asupra

conlinutului sdu.- 
i1 continuare doamna secretar informeazd pe domnii qi doamnele consilier local

despre necesitatea respectdrii prevederilor urt. 228 din O.U.G. nr. 5712019-Codul

administrativ conform c6rora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile

prevdzute de cartea I titlul IV din LeLea nr. 161/2003, cu modificdrile qi complet[rile

ulterioare, Na obliga{ia sd se ablind de la emiterea sau participarea la emiterea ori

adoptarea actului administrativ, de la 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 pAnS la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd sau

juridicd fala de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societate la

tare deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline

venituri; d) o alta autoritate din care face parte; e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta

decAt autoritatea din care face parte, care a fbcut o plat[ cdtre acesta sau a efectuat orice

fel de cheltuieli ale acestuia; f) asocia{ie sau fundalie din care face parte solicitAnd sd



comunice dac6 exist6 un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la

vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.

in continu are domnul primar Gheorghe Coroam6, solicitd modificarea ordinii de

zi dupd cum urmeazS:

Retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotdr0re nr. 4415 din 25.08.2020 privind

aprobarea 
-.orrp1.ta.ii 

inventaiului cuprinzdnd terenurile 9i clddirile ce apa(in

domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava;

Solicit6 suplimentarea ordinii de zi cu urmdtorul proiectul de hot[rAre nr.4492

din27.08.ZOZO privind rectificarea bugetului de venituri Ei cheltuieli pentru anul2020 :

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi qi aceasta este

aprobatd in unanimitate de voturi.' ir, continuare D-ul Aga Octavian Sorin pregedinte de gedinfS, ptezintd proiectul

ordinii de zi dupd cum urmeazd:

1. Proiect de hotlrAre nr. 4406 din 25.08.2020 privind aprobarea includerii

suprafelei de 3,8 ha teren cu vegetalie forestierd, proprietate privatd a numililor $ofl6u
petru Ei $oflau Ovidiu Vasile, cu amplasamentul in UA 224A in cadrul

Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate public[ a comunei Putna din

Judelul Suceava U.P.I in vederea elabordrii amanajamentului silvic, gospodiririi Ei

administr6rii in comun pe perioada valabilitAfli amanajamentului silvic, iniliat de

primarul comunei;

2. Proiect de hotdrdre nr. 4409 din 25.08.2020 privind aprobarea inchirierii prin

incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) proprielate ptlata a

comunei Putna, judelul Suceava, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdrfire nr. 4472 din25.08.2020 privind modificarea Ei completarea

H.C.L. nr. 5712012 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activit[1ilor de

comercializare a produselor qi serviciilor de pia!6 pe raza comunei Putna, judelul

Suceava ini{iat de primarul comunei;

4. Proiectul de hotdrflre nr. 4492 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de

venituri Ei cheltuieli pentru anul2020, ini{iat de primarul comunei;

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

voturi.
in continuare preEedinlii comisiilor de specialitate aduc la cunoqtinld faptul cd

avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevdzut de

lege.- 
i., continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare

privind aprobarea includerii suprafelei de 3,8 ha teren cu vegeta{ie forestierS, proprietate

privata a numililor $oflau Petru ;i $oflau Ovidiu Vasile, cu amplasamentul in UA 2244



in cadrul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publicd a comunei
Putna din Judeful Suceava U.P.I in vederea elabordrii u-uru;urrentului silvic,
gospoddririi gi administrSrii in comun pe perioada valabilitdlii amanajamentului siivic.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de voturi
de cei 12 consilieri locali .

Se prezintd de cStre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare
referitor la aprobarea inchirierii prin incredintare directa u uror trupuri de pasune
(pajisti permanente) proprietate privata a comunei Putna, judelul Suceava .1, u.-u
supunerii la vot a acestui proiect de hotdrAre este aprobat in unanimitate de voturi.

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind modificarea Ei completarea H.C.L. nr. 57l2ol2 privind aprobarea
Regulamentului de autorizare a activit[filor de comercializare a produselor Ei serviciilor
de pia!6 pe raza comunei Putna, judeful Suceava .

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat cu 12 voturi pentru de
citre consilierii prezenli la Eedinla.

In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare
privind rectificarea bugetului de venituri ;i cheltuieli pentru anul ZO2O. Se supune la vot
acest proiect de hot6r6re qi aprobat cu 12 voturi pentru.

In continuare, d-ul primar aratd, cd atunci cdnd a fost frcut6 docume ntalia pentru
inventarierea islazurilor conform Lg. 16512013 in mod eronat au fost inventariate
terenuri ca apa\inAnd domeniului privat al comunei-categori a islazin poiana M6gura in
realitate neexistAnd inventariate pdquni comunale in aceste zofie. Dat fiind aceastd
situaiii persoanele particulare care delin teren in aceastd poiani nu iqi pot inscrie posesia
drept pentru care domnul primar solicitd Consiliului iocat aprobarea de a elibera o
adeverinld cdtre OCPI Suceava din care sd reiasS. cd, comuna Futna nu are inventariate
terenuri-islazin acea zond,. Se supune la vot solicitarea domnului primar qi este aprobatd
in unanimitate de voturi.

AvAnd in vedere c5 nu mai sunt solicitiri de inscriere la cuvant D-ul Aga
Octavian Sorin presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local ii
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

SECRETAR GENEPRE$EDNTE DE $EDINTA

Doboq

COMLINA PUTNA


