
CONSILIII LOCAL AL COMI.INEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 18 iunie 2021, cu ocazia desfdgurdrii lucrdrilor gedinlei
extraordinare a consiliului local comunal putna, judeJul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozilia scrisd nr. 92
din 17 iunie 202.1 qi se desfEEoard in sala mare a Cdminului culturul prtru pentru a se
putea pdstra o distanld suficientd intre participanfi care au avut la dispozilil materiale
dezinfec(ie Ei mrqti de proteclie aqa incdt sa se respecte masurile de eviiare a r6sp6ndirii
COVID-19.

Domnul viceprimar multume;te pentru promptitudine Ei solicita sI se p6streze o
distanla de minim 2 m intre persoane qi arat[ .u r. impune ca iucrdrile Eedin]ei sE fie c6t
mai scurte aga incat sd fie respectate mdsurile de evitare a r6sp6ndirii COVID- 1g.

Fdcandu-se prezen{a consilierilor locali la lucraril. q.din1.i, doamna Doboq Anca
- secretarul general al comunei Putna comunici cd la lucrdiit. g..tin1ei de astf,zi participa
un numdr de 11 consilieri din cei 13 consilieri in funcfie, dourrlnu Breabdn Ileana-Ei
domnul Lucaci Daniel lipsind motivat de faptul cd vor sd evite un posibil conflict de
interese legat de dezbaterea si votarea celor tiei proiecte de pe ordine a de zi. precizdm
faptul ci domnul consilier local Juravle Constantin a participat online la toatd gedinla pe
aplicalia audio-video whatsapp,

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfEqurSrii qedinlei ordinare de consiliu din
data de 08.06.2021 fiind pus la dispozilia coniilieriloi to.uti pentru consultare inainte
de inceperea lucrdriior qedinJei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezentatd., fbrS a se aduce modificdri sau completdri asupra conlinutului s6u.

in continuare doamna secretar general informeazd pe domnii qi doamnele consilierlocal despre necesitatea respectarii pievederilor art. 228 din o.u.G. nr. 571201g-codul
administrativ confonn cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de carlea I titlul IV din Legea nr. 16 y2991, cu modificdrile qi completarite
ulterioare, are obligafia sd se ablina-de la;;i6;.u sau parliciparea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participar.u tu incheierea actuluijuridic respectiv, aate ar putea produce un folos material p.ri* sine sau pentru: a) so!,solie sau rude ori afini pAnd la gradul al Il-lea inclusivi b) orice persoan6 fizic[ saujuridicd fala de care alesul local aie calitatea de debitor al unei obligalii; c) o socie tate la
care de{ine caiitatea de asociat unic ori func{ia de administrator Jau de la care oblinevenituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoand fizicd,sau juridic d,, alta



decAt autoritatea din care face par1e, care a fbcut o plata cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau fundalie din care face parte solicit6nd sd
comunice dacd existS un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordinea de zi a qedinlei.

In continuare , presedintele de qedin!6 prezintl, ordinea de zi a Eedinlei :

1. Proiect de hot[rAre nr. 3326 din 17.06.2021 privind modificarea Ei completarea
H.C.L. nr.5 din29.0I.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 recolteazl,in anul 2021, in(iat de primarul comunei;

2. Proiect de hotirdre nr. 3329 din 17.06.2021 privind aprobarea tarifelor pentru
prestdrile de servicii de exploat[ri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a comunei Putna,.iude{ul Suceava, propusd pentru licitalie, negocieri
prestdri servicii silvice, sau in regie proprie ce se reoolteazd in anul 2021 din parlida
8003, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdrAre nr. 3332 din 17.06.2021 privind aprobarea pre{ului de
vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna,
jude{ul Suceava, ce se recolteazd, in anul 2021, din parlida 8003, iniliat de primarul
comunei;

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

in continuare pre;edintele Comisiei de specialitate buget-finan{e aduce la
cunoqtinld faptul cd avizele comisiei de specialitate au fost emise cu respectarea
cvorumului previzut de lege.

Se dd cuv6ntul d-ui viceprimar Aanei Marius Cristian, pentru a prez,enta referatul
de motivare qi proiectul de hotdr0re privind privir-rd modificarea qi completarea H.C.L.
nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumuluri de masd lemnoasd din fondul
forestier proprietate publica a comunei Putna, .ludeful Suceava, administrat de Ocolul
Silvic Putna, ce se recolteazd in anul 2021. Se supune la vot acest proiect de hotdrdre gi

este aprobat in unanirnitate de voturi de cdtre toli cei 1i consilieri prezenli la gedinla.
In continuare, d-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd, referatul de

motivare qi proiectul de hotdrAre privind aprobarea tarifelor pentru prestdrile de servicii
de exploatiri forestiere pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publica a
comunei Putna, jude(ul Suceava, propusd pentru licitalie, negocieri prestdri servicii
silvioe, sau in regie proprie ce se recolteazia ?n anul 2021 din partida 8003.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre to{i cei 11 consilieri prezenli la pedin{6.

In continuare, d-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd referatul de
motivare qi proiectul de hotdrdre privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa
lemnoasd din fondul fbrestier proprietate publica a comunei Putna, jude{ul Suceava, ce
se recolteazdin anul2021, din parlida 8003.

Domnul consilier local Cuciurean Gheorghe propune un amendament la aceastd
hotdrdre , av6nd in vedere solicitarea mare de masb lemnoasd qi prelurile mult mai mari



de pe pial6, in sensul majordrii prelului de vdnzare a masei lemnoase de brad qi molid
pentru cherestea si construclii dupd cum urmeazd:

- Partida nr. 8003 - lemn brad - pentru cherestea 320 leilm.c. in loc de 280lei.- Partida nr. 8003 - lemn brad- pentru construclii2O0lei/ m.c. in loc de 180 lei- Partida nr. 8003- lemn molid - pentru cherestea 320lei/m.c. in loc de 280- Partida nr. 8003 - lemn molid- pentru construclii20O lei/ m.c. in loc de 180 lei.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re, cu amendamentul formulat de domnul
consilier local Cuciurean Gheorghe gi este aprobat in unanimitate de voturi de cdtre to{i
cei 11 consilieri prezenli la gedinld.

Se dd cuv6ntul domnului consilier Plamacld Tudor care aratd, c6 se impune
redactarea unei adrese cdtre Ocolul Silvic Putna ca pe foaia de transport a lemnului
vAndut citre populafie sd se facd mentiunea punct de descdrcare -domiciliul
solicitantului pentru a se evita contrabanda cu material lemnos.

Se supun la vot propunerea domnului consilier local Plamadd Tudor qi e votatd
pentru in unanimitate.

in continuare, cioamna DoboE Anca- secretar general al comunei putna prezintia
membrilor consiliului local adresa nr.8448120.05.2021 a Instituliei Prefectului judelului
Suceava referitoare la necesitatea ca in structura paginii de internet a fiec6rei unitali
adnrinistrativ teritoriale sd fie cuprins Monitorul oficial local cu structura prevdzut6 in
anexa la Codul administrativ, inform6nd totodata domnii consilieri .a p. pagina
Primdriei Putna www.primariaputna.ro este creat Monitoul oficial local cu'rubiiJalia
corespunz6toare iar in perioada imediat urmStoare se ya achiziliona o aplicalie
informatic a care s5 facd mai vizibild ;i mai uEor de acest monitor.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri cle inscriere la cuvAnt D- ul Andriescu
Dorin presedintele de sedinti declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru parlicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
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