
CONSILITI LOCAL AL COMLINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 15 februarie 2021, cu ocazia desfEqurdrii lucrdrilor qedinlei
extraordinare a consiliului iocal comunal putna, judelul suceava.

$edinla a fost convocati de cdtre primarul comunei prin Dispozi\ia scrisd nr.37
din 12 februarie 2021 Ei se desfrqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a
se putea pdstra o distanld suficientd intre pafiicipanli care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie Ei mdqti de proteclie a;a inc6t sd se respecte misurile de eviiare a r6spAndirii
COVID-19.

Domnul primar multumeqte pentru promptitudine qi soliciti si se p6streze o
distanli de minim 2 m intre persoane Ei aratd ca se impune ca lucrdrile ;edinlei sd fie c6t
mai scufie aqa inc6t sd fie respectate mdsurile de evitare a rSsp6ndirii COVID-19.

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Dobog Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd c6la lucrdrile gedinlei de astdziparticip6
un numir de 11 consilieri din cei 13 consilieri in funcfie, doamna Breab6n Ileana ;i
domnul Lucaci Daniel lipsind nemotivat. Precizdm faptul c[ domnii consilieri locali
Cre{an Ciprian -Florentin, Juravle Constantin gi Plamada Tudor au participat online la
toatd, qedinla pe aplicalia audio-video whatsapp.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbgurdrii gedin{ei ordinare de consiliu din
data de 29.01.2021 fiind pus la dispozi{ia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezerfi.atd, , fdtd, a se aduce modificdri sau completdri asupra con{inutului sdu.

in continuare doamna secretar general informeazd pe domnii qi doamnele consilier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din o.u.G. nr. 57l2o1g-codul
administrativ confotm cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16112003, cu modificdrile gi completirile
ulterioare, ate obliga{ia sd se ablina de la emiterea sau participarea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau pafiicipar"i lu incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material p..rt* sine sau pentru: a) so!,
solie sau rude ori afini pAnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoanA fizic6 sau
juridicd fala 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 altd autoritate din care face parte; e) orice persoand fizicd sau juridic d,, alta
decAt autoritatea din care face parte , care a ftcut o platd cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; I) asocialie sau fundaJie din care face parte solicitAnd sd
comunice dac6 existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la

1. Proiect de hotdrdre nr. 833 din12.02.202I privind modificarea;i completarea
H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 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 rccolteazdin anul 2021, iniliat de primarul comunei;

2. Proiect de hotdrdre nr. 836 din 12.02.2021 privind aprobarea tarifelor pentru
prestdrile de servicii de exploatdri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, propusd pentru licitalie, negocieri
prest[ri servicii silvice, sau in regie proprie ce se recolteazd, in anul 2O2l din partida
8362, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdr6re nr. 839 din \2.02.2021 privind aprobarea prelului de
vdnzarc pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publici a comunei Putna,
judelul Suceava, ce se rccolteazd,in anul 202!, dinpartizileS362,8001 Ei 8002 , iniliat
de primarul comunei;

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

voturi.
in continuare preqedinlele Comisiei de specialitate buget-finanle aduce la

cunoqtintd faptul cd avizele comisiei de specialitate a fost emis cu respectarea
cvorumului prevdzut de lege.

Se da cuv6ntul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezenta referatul de
motivare qi proiectul de hotdrAre privind privind modificarea Ei completarea H.C.L. nr.
5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul
forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul
Silvic Putna, ce se recolteazd, in anul 2021. Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi
este aprobat in unanimitate de voturi de cdtre toli cei 11 consilieri piezenli la qedinld.

In continuare, d-ul primar Coroamd Gheorghe prezintd referatui de motivare gi
proiectul de hotdrdre privind aprobarea tarifelor pentru prest[rile de servicii de
exploatSri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a
comunei Putna, jude{ul Suceava, propus[ pentru licitalie, ,.go.i.ri prest6ri servicii
silvice, sau in regie proprie ce se recolteazdin anul 2021 dinpartida 8362.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre to{i cei 11 consilieri prezenli la gedinla.

In continuare, d-ul primar Coroamd Gheorghe prezintd referatul de motivare gi
proiectui de hot[rdre privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa lemnoas6 din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, jude{ul Sr..uuu, ce se recolteazd,in
anul2021, din partizile 8362,8001 qi 8002



Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 11 consilieri prezenli la gedin{d.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuv6nt D- ul Aanei
Marius Cristian presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept oare s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE SEDNTA SECRETAR GENERAL
I PUTNAAL CO

AANEI DO CACRISTIAN


