
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 08 iunie 2021, cu ocazia desliqurdrii lucrdrilor gedinfei extraordinare a

Consiliului local comunal Putna, jude{ul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozi{ia scrisd nr. 91 din 04
runie 2021 qi se desfbqoard in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a se putea pdstra o
distangd suficient[ intre participan]i care au avut la dispozilie materiale dezinfeclie gi mdqti de
protecfie aqa incAt sd se respecte m[surile de evitare a r[spdndirii COWD-19.

Domnul primar mullumegte pentru promptitudine Ei solicitd sd se pdstreze o distanfd de
minim 2 m intre persoane ;i aratd ca se impune ca lucrdrile qedinfei sd fie c6t mai scufie aqa
inc6t sI fie respectate mdsurile de evitare a rlsp6ndirii COVID-19.

Fdcdndu-se prezenla consilierilor locali la lucrSrile qedin{ei, doamna Doboq Anca -
secretarul general al comunei Putna comunicd c[ la lucrdrile qedinJei de astdzi participd un
numdr de 12 consilieri din cei 13 consilieri in funcfie, D-ul Lucaci Daniel lipsind nemotivat.
Preciz[m faptul cd doamna Cenuqd Nohai Nicoleta Ei domnii Cuciurean Gheorghe qi Juravle
Constantin au participat online la qedinfd pe aplica{ia audio-video whatsapp.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfrqurdrii qedin[ei ordinare de consiliu din data de
27.05.202I fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte de inceperea
lucrdrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi ?n forma prezentatd, , frrd a
se aduce modificiri sau completiri asupra conlinutului s[u.

in continuare doamna secretar general informeazd pe domnii gi doamnele consilier local
despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 5ll20l9-Codul administrativ
conform c[rora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de carlea I
titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, are obligaJia s[ se
ablind de la emiterea sau parliciparea 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 p6nd la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoani fizicd sau juridicd fat1t de care alesul local are calitatea de debitor al unei
obliga{ii; c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator sau
de la care obline venituri; d) o alta autoritate din care f'ace parte; e) orice persoana fizicd sau
juridicS, alta dec6t autoritatea din care face pafie, care a fEcut o platd c[tre acesta sau a efectuat
orice fel de cheltuieli ale acestuia; I) asociafie sau fundalie din care face parle solicitAnd sd
comunice dacd exist[ un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreun
proiect inscris pe ordinea de zi a qedin{ei.

In continuare , preqedintele de qedinfd prezinti ordinea de zi a qedinlei :

1. Proiect de hotdrdre nr. 3055 din 02.06.2021 privind aprobarea necesitdlii qi

oportunitdfii proiectului de atestare a comunei Putna, juclelul Suceava ca Staliune T'uristicd de
interes local, iniliat de primarul comunei;



2. Proiect de hotirire nr. 3058 din02.06.2021 privind infiinfarea unui centru local de
informare Ei promovare turistic[ la nivelul comunei Putna, jude]ul Suceava, iniliat de primarul
comunei;

Se supune la vot proiectul ordinii de zi iar acesta este aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare presedinfii Comisiilor de specialitate aduc la cunostinld faptul cd, avizele

comisiei de specialitate a fost emis cu respectarea cvorumului prevdzut de lege.
Se dd cuv6ntul d-ui viceprimar Aanei Marius Cristian care artd cd domnul primar a fost

nevoit sd plece la ;edin!6 la Suceava qi nu poate participa la aceastd gedin{[ drept pentru care va
prezenta dumnealui proiectele aflate pe ordinea de zi.

Pentru inceput domnul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd referatul de motivare
gi proiectul de hot[r6re privind aprobarea necesitdlii qi oportunitdlii proiectului de atestare a
comunei Putna, judelul Suceava ca Staliune Turisticd de interes local. Se supune la vot acest
proiect de hot[r6re gi este aprobat in unanimitate de voturi de cdtre toli cei 12 consilieri
prezenfi la qedin{6.

In continuare, d-ul viceprimar Aanei
proiectul de hotdrdre privind infiintarea unr-ri
nivelul comunei Putna, judeful Suceava.

Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi este aprobat in unanimitate cle voturi de
cdtre to{i cei 12 consilieri prezenfi la qedin{[.

Preia cuv6ntul domnul consilier local Andriescu Dorin care arutd cd drumul de ocolire
din zona Centrului de fructe este foafie afectat de utilaiele care lucreazd,la stadion qi ar trebui
semnalizat si eventual dus niqte pietrig pentru a se putea circula.

Se dd cuv6ntul domnului consilier local Crefan Ciprian care solicita sd se facd,
demersurile necesare pentru a spijini reahzarca unei imprejmuiri clare a curfii ;colii in vederea
asigur[rii securitdlii elevilor Ei s[ se rezolve problema chioqcului amplasat in curt'ea Ecolii.

Se dd cuvAntul domnului consilier local Boghean Mihai Iulian care aratdca in mdsura in
care se reu;egte eliberarea ternului ocupat momentan cu chioscul din preajma qcolii terenul
respectiv ar fi potrivit pentru amplasarea unei construclii realizate in stil bucovinean in care si
funclioneze centrul local de informare qipromovare turistic[ la nivelul comunei putna

S-a facut propunerea de a fi invitat in Eeclinla urnritoare a Consiliului local domnul
Biholar Gheorghe pentru a se gdsi o solu{ie in ce priveqte arlplasarea chioqcului de l6nga Ecoala
Putna.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvdnt D-ul Andriescu Dorin
presedintele de sedintb declari inchisa sedinta consiliului local si multumeste tuturor pentru
parlicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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