
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 25 februarie 2021, cu ocazia desfbqurdrii lucrarilor qedinlei ordinare aconsiliului local comunal putna, judelul Suceava, pe luna fbbruarie 202r.
$edin{a a fost convocat5 de c[tre primarul comunei prin Dispozi{ia scrisi nr. 3g din 19februarie 2021 qi se desfrsoard in sala mare a cdminului cultural putna pentru a se putea p[strao distan{d suficient[ intre parlicipanfi care au avut la dispozi{ie materiale dezinfecfie qi mdgti deprotecfie aqa inc6t sd se respecte mSsurile de evitare a r[spandirii covlD-1g.
Fdcandu-s e prezen\a consilierilor locali la lucraiile qedin{ei, doamna Dobog Anca -secretarul general al comunei Putna comunicd cd la luudrile qedinie i d,e astdziparticipr un toficei 13 consilieri in funcfie. Precizdm faptul cI domnul consilier local Juravle Constantin aparlicipat online la 

-;edin!6 
pe apricafia audio-video whatsapp.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrqurrrii qedinlei extraordinare a consiliului localdin data de 15 februarie 2021 fiindpus la dispozi{ia consilieiilor locali pentru consultare inaintede inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi, a rost aprobat in unanimiiate de voturi in formaprezentatd', fdtd a se aduce modificdri sau completdri asupra con{inutului sdu.in continuare doamna secretar informeLdpe domnii gi doamnele consilier local desprenece-sitatea respectdrii prevederil or art. 22s di; o.u.G. nr. s3gl2llg-codul administrativconform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea Ititlul IV din Legea rir' 161/21383, cu modificdrile qi completarile ultlrioui., ur. obligafia sd seabfind de la emiterea sau partici parea la emiterea ori adop tarea actului administrativ, de laincheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care arputea produce un folosmaterial pentru sine sau pentru: a) so{, solie sau rude ori afini pdnd la gradul al ll-lea inclusiv;b) orice persoand. fizicd, sau juridicd fa\dt de care alesul local are calitateade debitor al uneiobligafii; c) o societatela care deline calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator saude la care obline venituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoand fizic6 saujuridicd, alta decat autoritatea din care face pafte, care a fdcut o platd cdtre acesta sau a efectuatorice lel de cheltuieli ale acestuia; f) asocia{i. ,u, funda{ie din care face parte solicit6nd sdcomunice daci existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreunproiect inscris pe ordinea de zi aqedin{ei.
Se d[ cuvantul domnului primar Gheorghe coroamd care arutd"cd doregte scoaterea depe ordinea de zi aproiectului de hot5rdre privin"cl aprobarea concesiondrii prin licitatie publicd aunui teren in suprafala de 3582 m.p. aflat in domenirt friuut al comunei putna, jude{ul Suceavaurmare discufiilor purtate cu consilierii locali pentru a avea posibilitate a d.e aobfine mai multeinforma{ii despre proiectul ce se doreqte a fi realizat.
In continuare D-ul Aanei Marius cristian pregedinte de gedinld, prezintdproiectulordinii de zi dupd cum urmeazr: .-v vvv,rla'

1' Proiect de hotdrare m. 985 din 18.02.2021 privind aprobarea inchirierii prinincredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente) propriet ate privataa comunei
Putna, jude{ul Suceava, iniliat de primarul comunei;



2. Proiect de hotdrdre nr. 988 din 18.02.2021 privind aprobarea modificdrii H.C.L. rc. 78
din 31.10.2019 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare Ei funcfionare a

Consiliului Local comunal Putna, judeful Suceava , ini{iat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdr6re nr. 991 din 18.02,2021 privind modificarea Hotdr6rii
Consiliului Local nr.4 din 31.0i.2018 referitoare la stabilirea salariilor pentru func{iile
publice qi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna,
jude{ul Suceava, iniliat de primarul comunei;

4. Diverse
Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare preqedinlii comisiilor de specialitate aduc la cunoqtinfd faptul cd" avizele

comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevdzut de lege.
In continuare, d-ul primar prezinta referatul de motivare si proiectul de hotarare privind

aprobarea inchirierii prin incredintare directa a unor trupuri de pasune (pajisti permanente)
proprietate privata a comunei Putna,.jude{ul Suceava

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

Se prezint[ de cdtre domnul primar referatul de motivare si proiectul de hotarare
referitor la aprobarea modificdrii H.C.L. nr. 18 din 31.10.2019 referitoare la aprobarea
Regulamentului de organizare gi funcfionare a Consiliului Local comunal Putna, judelul
Suceava. in urma supunerii la vot a acestui proiect de hotdrAre este aprobat in unanimitate de
voturi.

in continuare, cl-ul primar prezintareferatul de motivare si proiectul de hotarare privind
modificarea Hotdr6rii Consiliului Local nr.4 din 3i.01.2018 referitoare la stabilirea salariilor
pentru funcliile publice qi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Putna, jude{ul Suceava. Se supune la vot acest proiect de hotdrdre cu propunerile
frcute de domnul viceprimar qi este aprobat cu 13 voturi pentru.

Av6nd in vedere c[ nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuv0nt D-ul Aanei Marius
Cristian presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturor
pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
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SECRETAR GENERAL OMI.INA PUTNA


