
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

incheiat astdzi 20 mai 2022, cu ocazia desfbgurdrii lucririlor gedinlei
extraordinare a consiliului local comunal putna, judelul Suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scris6 nr.94
din 19 mai 2022 Ei se desfbqoard in sala mare a Cdminului culturul putru pentru a se
putea p6stra o distanfd suficientd intre participanli care au alut la dispozilie materiale
dezinfeclie Ei mdEti de proteclie aEa inc6t sd se respecte mdsurile de eviiare a rdsp6ndirii
COVID- 19.

Domnul primar multume;te pentru promptitudine qi solicitd sd se pistreze o
distanfd de minim 2 m intre persoane gi aratd ca se impune ca lucrdrile qedinlei s6 fie c6t
mai scurte aqa inc6t sd fie respectate mdsurile de evitare a rdsp6ndirii COVID- 19.

Fdcdndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Dobog Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd c[ la lucrdrile qedinlei de astdzi pafiicipd
11 consilieri locali domnii consilieri local Juravle Constantin Ei schipor Constantin
lipsind nemotivat. La qedinfd participd Ei domnur Gaina! Ioan.

Procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii qedin{ei extraordinare de consiliu
din data de 16-05.2022 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de astdzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma prezentatd' , ftrd, a se aduce modificdri sau completari asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna secretar general informeazd pe domnii gi doamnele consiiier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor ar1. 228 din o.u.G. nr. 571201g-codul
administrativ confotm cdrora: "A1esu1 local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de cartea I titlul IV din Leeea nr. 161/2003, cu modificdrile gi completirile
ulterioare, ffie obligalia sd se ablind de la emiterea sau participarea 1a emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participar 

"i lu incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material p..rt* sine sau pentru: a) so1,
solie sau rude ori afini pAnE 1a gradul al Il-lea inclusivf b) orice persoan6 fizici sau
juridica fa!6 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 carc obline
venituri; d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoand fizicd sau juridic d,,-alta
decdt autoritatea din care face parte , eare a fEcut o plat[ cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; f) asocia{ie 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 qedinlei.



in continuare , preEedintele de qedinld prezintlordinea de zi a qedinlei :

1. Proiect de hotdrAre nr. 2679 din 19.05.2022 privind aprobarea cererii de

finanlare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investifie: ,,Asigurarea de sisteme
TIC in U.A.T, Comuna PUTNA, JIIDETUL SUCEAVA" in cadrul finan{drii din
fondurile europene aferente Planului nalional de redresare qi rezilienld in cadrul apelului
de proiecte Pilonul IV - Coeziune economicd, sociald qi teritorialS - Componenta C10 -
Fondul local , ini{iat de primarul comunei;

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

voturi.
in continuare preqedintele comisiei de specialitate aduce la cunoEtinla faptul cd

avizul comisiei de specialitate buget finanle a fost emis cu respectarea cvorumului
prevdzut de lege.

Se dd cuvdntul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezerrta referatul de

motivare qi proiectul de hotdr6re privind aprobarea cererii de finanlare si a valorii
proiectului pentru obiectivul de investifie: ,,Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T.
Comuna PUTNA, JUDETIIL SUCEAVA" in cadrul finanldrii din fondurile europene
aferente Planului nalional de redresare qi rezilienld in cadrul apelului de proiecte Pilonul
IV - Coeziune economicS, sociald Ei teritoriald - Componenta C10 - Fondul local
iniliat de primarul comunei.

Se supune la vot acest proiect de hotdrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi.
AvAnd in vedere cd nu mai sunt solicitdri de inscriere la cuvAnt D- ul Crelan

Ciprian Florentin presedintele de sedinta declard inchisa sedinta consiliului local si

multumeste tuturor pentru parlicipare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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