
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

fncheiat astdzi 18 septembrie 2020, cu ocazia desfEqurdrii lucrarilor qedinlei
extraordinare a consiliului local comunal putna, judelul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 133
din 17 septembrie 2020;i se desfdqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a
se putea pdstra o distan!6 suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie qi maqti de protecfie aEa incAt s6 se respecte mdsurile de evitare a rdsp6ndirii
COVID-19.

Domnul primar mullumeEte pentru promptitudine Ei solicitd sd se pdstreze o
distanlE de minim 2 m intre persoane qi aratd ca se impune ca lucrdrile ;edin1e1 s6 fie c6t
mai scufte aqa inc6t sd fie respectate misurile de evitare a rdspAndirii COVID-19.

F6c6ndu-se prezen\a consilierilor locali la lucrdrile gedinlei, doamna Doboq Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile qedinlei de astdzi participd
un numdr de 9 consilieri din cei 12 consilieri in funcfie, domnii Lucaci Daniel, Palievici
Ilie Gheorghe qi Turtd lonu! lipsind nemotivat.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbgurdrii gedinlei extraordinare de consiliu
din data de 15.09.2020 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrdrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma prezentatd , fdrd. a se aduce modificdri sau completdri asupra conlinutului s6u.

In continuare doamna secretar general infonneazd pe domnii gi doamnele consilier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor arI. 228 din O.U.G. nr. 5112019-Codul
administrativ confotm cdrora: "Aiesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificdrile gi completirile
ulterioare , ate obligalia sE se ablina de la emiterea sau partic iparea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau parliciparea la incheierea actului
juridic respectiv, aare ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) so{,
solie sau rude ori afini pAnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd sau
juridica fal6 de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societatela
care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o alti autoritate din care face parle; e) orice persoand fizicdsau juridicd", alta
dec6t autoritatea din care face parle , care a fdcut o platd cdtre acesta sau a efectuat orice



o

a

fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocia{ie sau fundalie din care face parte solicitAnd s6

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

tn continuare , preseclintele de qedin!6 prezintd,ordinea de zi a qedinlei :

1. Proiect de hotirire nr. 4975 din 17.09.2020 privind rectificarea bugetului de
venituri qi cheltuieli pe anul 2020, inifiat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr.497 4 din 1 7 .09.2020;
Raporlul Raporlul Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 4976 din 17.09.2020;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finan{e, administrarea domeniului public Ai privat agriculturd, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerJ, urbanism gi amenajarea teritoriului

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

in continuare preqedintele Comisiei de specialitate aduce la cunoqtin{d faptul cd
avizele comisiei de specialitate a fost emis cu respectarea cvorumului prevdzut de lege.

Se dd cuv6ntul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezenta referatul de
motivare gi proiectul de hotdrAre privind rectificarea bugetului de venituri Ei cheltuieli pe
anuJ 2020 . Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de
voturi de cdtre toli cei 9 consilieri prezenli la qedin!6.

Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitbri de inscriere la cuvdnt D-ul Aga
Octavian Sorin presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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