
CONSILIUL LOCAL AL COMTII{EI PI]T\IA

SUCEAVAJUDETUL

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 9 iulie 2021, cu ocaziadesfbqurdrii lucrdrilor gedinlei extraordinare
a Consiliului local comunal putna, judelul Suceava.

$edinfa a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Disp ozi\ia scrisd nr. lO7
din 08 iulie 2021 qi se desfdEoard in sala mare a Cdminului cultuial putna pentru a se
putea pdstra o distanld suficientd intre participanli care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie qi m59ti de proteclie aqa incAt s[ se respecte mdsurile de eviiare a rdsp6ndirii
COVID-19.

Domnul viceprimar mullumeEte pentru promptitudine qi solicita sd se p6streze o
distanld de minim 2 mintre persoane qi aratd .i r. impune ca iucrdrile ;edinfei sd fie cAt
mai scufie aEa incdt sd fie respectate mdsurile de evitare a rdspdndirii COVID-19.

Fdc6ndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdril. q.dir1.i, doamna Doboq Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdiile qedinlei de astdzi particip6
un numdr de 13 consilieri din cei 13 consilieri in funcfie. Precizdm faptul ci Aomnii
consilieri locali Andriescu Dorin, Juravle Constantin qi Plamadd Tudoi au participat
online la toati qedinla pe aplicalia audio-video whatsapp.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii gedin{ei ordinare de consiliu din
data de 30'06.2021 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor qedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezerfiatd , fdtd' a se aduce modificdri sau completdri asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar general inforuneazS pe domnii gi doamnele consilier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor art. 228 din o.u.G. ru. 57/201g-codul
administrativ conform cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de carlea I titlul IV din Legga ff. 161/2003, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, ate obiiga{ia sd se ablind de la .mit.ieu sau parliciparea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participar 

"i tu incheierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folos material p.rt.u sine sau pentru: a) so!,
solie sau rude ori afini pAnd la gradul al Il-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd, saajuridicS fala de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societatela
care deline calitatea de asociat unic ori funclia de aclministrator sau de la care obline
venituri; d) o alta autoritate din care face parte; e) orice persoan6 fizicd sau juriclic d.,-alta
decat autoritatea din care face parte, care a fEcut o plata cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; I) asocialie sau fundalie din care face parte solicit6nd sd
comunice dacd existd un potential conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la
vreun proiect inscris pe ordine a de zi a gedinlei.



In continuare , presedintele de qedin!6 prezint/a ordinea de zt a Eedinlei :

1. Proiect de hotdrAre nr. 3686 din 08.07.2021 referitoare la aprobarea volumului
de masl lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a eomunei Putna, jude{ul
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteazd in anul 2021 qi modul
de valorificare a acesteia, iniliat de prirrarul comunei;

2. Proiect de hotdrAre nr. 3689 din 08.07.2021 privind aprobarea prelului de
vdnzare pentru masa lemnoas[ din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna,
judelu1 Suceava, ce se recolteazd in anul 2021, din partida 5091, ini{iat de primarul
comunei;

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

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

cunoEtinli faptul cd avizele comisiei de specialitate au fost emise cu respectarca
cvorumului prevdzut de lege.

Se dd cuvAntul d-ui viceprimar Aanei Marius Cristian, pentru a prezenta referatul
de motivare gi proiectul de hotdr0re privind aprobarea volumului de masd lernnoasd din
fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de
Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolte'azd, in anul 2021 qi modul de valorificare a

acesteia. Se supune la vot acest proiect de hotarAre qi este aprobat in unanimitate de
voturi de c[tre to{i cei 13 consilieri prezenli la qedin!6.

In continuare, d-ul viceprimar Aanei Marius Cristian prezintd referatul de
motivare gi proiectul de hotdrAre privind aprobarea prelului de vAnzare pentru rnasa
lemnoasd din fondul forestier proplietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce
se recolteazdin anul 2021, din parlida 5091 .

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre gi este aprobat in unanimitate de voturi
de cdtre toli cei 13 consilieri prezen{i la qedinla.

AvAnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvAnt D- ul Andriescu
Dorin 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 SE,CRETAITUL NERAI-
AL COMLTNIII UTNIA
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