
CONSILIUL LOCAL AL COMTII{EI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi B septembrie 2020, cu ocazia desftqurdrii lucrdrilor qedinlei
extraordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul Suceava.

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 129
din 07 septembrie 2020 qi se desfbqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a

se putea pdstra o distan![ suficientd intre participanli oare au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie Ei mdEti de proteclie aqa inc6t sd se respecte mdsurile de evitare a rdspdndirii
COVID-19.

Domnul primar mullumeEte pentru promptitudine Ei solicit[ sd se p[streze o

distanld de minim 2 m intre persoane qi aratd ca se impune ca lucrdrile qedinlei sd fie cAt

mai scufie aqa inc6t s6 fie respectate m[surile de evitare a rdspdndirii COVID-i9.
Fdc6ndu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Doboq Anca

- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile gedinlei de astdzi participd
un numdr de 9 consilieri din cei 12 consilieri in funclie, D-na Cenugd Nohai Nicoleta, D-
nii Juravle Constantin qi Breabdn Ionel Gabriel lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii qedinlei ordinare de consiiiu din
data de 31.08.2020 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucririlor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezentatd, , ftrd a se aduce modific6ri sau completdri asupra con{inutului s6u.

In continuare doamna secretar general informeazd pe domnii gi doamnele consilier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor art.228 din O.U.G. nr. 5712019-Codul
administrativ conform cdrora: "Alesul iocal aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modific[rile gi completdrile
ulterioare, are obliga{ia s[ 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!,
solie sau rude ori afini pdni la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd sau
juridica fafa de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societate la
care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoan6 fizicd sau juridicd, alta
decdt autoritatea din care face par1e, care a fEcut o platd cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau funda{ie din care face parte solicitdnd sd

comunice dacd existi un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a gedin{ei.
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In continuare , presedintele de ;edin!6 prezintdordinea de zi agedin{ei :
1' Proiect de hotir6re nr. 4727 din 07.09.2020 privind rectificarea bugetului devenituri;i cheltuieli pe anul2020, ini{iat de primarul comuneil

Referat de aprobare rr.4726 din 07.09.2020;
Rapoftul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 4728 din 07.09.202Q;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
social6, buget, finanfe, administrarea domeniului puttir qi privat agriculturd, gospoddrire
comunala, protec{ia mediului, servicii, comer}, urbanisrn'gi^amenajlrea teritoriului

Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate devoturi.
in continuare pregedinlii Comisiilor de spec ialitate aduc la cunoEtinld faptul cdavizele comisiei de specialitate afost emis cu respectarea cvorumului prevdzutde lege.
Se dd cuvantul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezenta referatul demotivare 9i proiectul de hotdrare privind rectificar.iug.trlui de venituri gi cheltuieii peanul2020 ' Se supune la vot acest proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate devoturi de cdtre toli cei 9 consilie ri piezenli la gedinld.
Avand in vedere cd nu mai sunt solicitdii de inscriere la cuvant D-ul AgaOctavian Sorin presedintele cle sedintd declard inchisa sedinta consiliului local simultumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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