
CONSILIUL LOCAL AL COMTNEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 15 septembri e 2020, cu ocazia desfbgurdrii lucrdrilor gedin{ei
extraordinare a consiliului local comunal putna, judelul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 130
din 14 septembrie 2020 gi se desfrgoard in sala mare a Cdminului cultural putna pentru a
se putea pdstra o distanld suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie Ei mdEti de protecfie aqa incdt sd se respecte mdsurile de eviiare a r6sp6ndirii
COVID- i 9.

Domnul .primar mulpmeqte pentru promptitudine qi solicitd sd se pdstreze o
distan!6 de minim 2 m intre persoane qi arata aa se impune ca lucrdrile Eedinlei sd fie c6t
mai scufie aqa inc6t si fie respectate mdsurile de evitare a rdspAndirii COMD-19.

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdril. q.dir1.i, doamna Dobog Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd c6la lucrdrile qedinlei de ast6zi purtiripa
un numdr de 9 consilieri din cer 12 consilieri in func{ie, D-nii Juravie Constanti.r, Lucaci
Daniel Ei Palievici Ilie Gheorghe lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEqur6rii gedinlei extraordinare de consiliu
din data de 08-09.2020 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma ptezerrt.atd' , ffird, a se aduce modific[ri sau compietari asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar general informeazA pe domnii gi doamnele consilier
local despre necesitatea respectarii prevederilor arI. 228 din o.u.G. nr. 57l2o1g-codul
administrativ conform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prev6zute de cartea I titlul IV din I=egqa-!L-16y2!01, cu modificarile gi completjrile
ulterioare, are obligalia sd se ablina de la emiterea sau participarea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participar.u 1u incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material p.rt.u sine sau pentru: a) so1,
so{ie sau rude ori afini pAn6 la gradul al Il"lea inclusivf b) orice persoand fizicd sau
juridicd fa{d de care alesui local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o socie tate la
care deline calitatea de asociat unic ori funcJia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o altd autoritate din care face parle; e) orice persoand fizicd sau juridic d,,'alta
decat autoritatea din care face parte, care a fEcut o platd citre acesta sau a efectuat orice



fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau funda{ie din care face parte solicit6nd sd

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

In continuare , pregedintele de qedinla prezintd ordinea de zi a qedinlei :

1. Proiect de hotdr6re ff. 4837 din 14.09 .2020 privind modificareaH.C.L. nr. 2
din 08.01 .2020 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic
Putna, ce se recolteazd" in anul 2020 qi modul de valorificare a acesteia , iniJiat de
primarul comunei;

2. Proiect de hotdrdre nr. 4840 din 14.09.2020 privind aprobarea prelului de
vdnzarc pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna,
judelul Suceava, ce se recolteazd" in anul 2020, dinpartizile 8354,8355,8356 qi 8357,
iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdrAre nr. 4843 din 14.09.2020 privind aprobarea modificdrii Ei

complet[rii inventarului cuprinzdnd temurile Ei cladirile ce aparlin domeniului privat al
comunei Putna , judelul Suceava iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hotdr6re nr. 4846 din 14.09.2020 privind desemnarea
reprezentanlilor Consiliului Local Putna, jude{ul Suceava in cadrul Consiliului de
administralie al $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" Putna pentru anul

Ecolar 2020-2021 iniJiat de primarul comunei;
5. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate de

voturi.
in continuare preEedinlii Comisiilor de specialitate aduc la cunoqtintd faptul ca

avizele comisiei de specialitate a fost emis cu respectarea cvorumului prevdzut de lege.
Se dd cuvAntul d-ui primar Coroam[ Gheorghe, pentru a prezenta referatul de

motivare qi proiectul de hotirAre privind modificarea H.C.L. nr.2 din 08.01.2020
referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoas[ din fondul forestier proprietate
publicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se

rccolteazd in anul 2020 qi modul de valorificare a acesteia . Se supune la vot acest
proiect de hotdrdre qi este aprobat in unanimitate de voturi de cdtre toli cei 9 consilieri
prezenJi la qedinJa.

In continuare, d-ul primar Coroamb Gheorghe prezintd referatul de motivare gi

proiectul de hot[rdre privind aprobarea preJr"rlui de vdnzare pentru masa lemnoasd din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd in
anul2020, din partizile 8354,8355, 8356 qi 8357.

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

In continuare, d-ul primar Coroamd Gheorghe prezintd, referatul de rnotivare qi

proiectul de hotdrdre privind aprobarea modific6rii Ei completdrii inventarului
cuprinz6nd terenurile gi cladirile ce aparlin domeniului privat al comunei Putna , judelul
Suceava



Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate de voturt
de cStre toli cei 9 consilieri prezen{i la qedin}6.

tn continuare domnul primar solicitd s[ se facd propuneri pentru desemnarea

reprezentanlilor consiliului local in consiliul de administralie al Ecolii din

comund.Domnul consilier local Plamadd Tudor propune ca sd rdmAnd aa reprezentanli ai

consiliului local , p6nd la constituirea nouiui consiiiu local, tot doamna consilier CenuE6-

Nohai Nicoleta Ei domnul consilier Boghean Viorel,
Fiind supusd la vot propunerea fEcutd aceasta a fost votatd cu 7 voturi pentru

doamna consilier CenuEd-Nohai Nicoleta gi domnul consilier Boghean Viorel ablindndu-

se de la vot.
AvAnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvAnt D-ul Aga

Octavian Sorin presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si

multumeste tuturor pentru pafiicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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