
CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI PI.]-TNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

lncheiat astdzi 0B iunie 2022, cu ocazia desfbqurdrii lucrdrilor qedinlei
extraordinare a consiliului local comunal Putna, judelul suceava.

$edin{a a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 109
din 07 iunie 2022 Ei se desfbqoari in sala mare a Cdminului cultural Putna pentru a se
putea pdstra o distan!6 suficientb intre parlicipanli care au avut la dispozilie materiale
dezinfeclie qi mdqti de protecfie aqa inc6t sd se respecte mdsurile de evitare a rdspAndirii
COVID-19.

Domnul primar mullumeqte pentru promptitudine ;i solicitd sd se p[streze o
distanld de minim 2 m intre persoane qi aratd ca se impune ca lucrdrile qedinlei sd fie c6t
mai scufte aEa incAt sd fie respectate mdsurile de evitare a rdspAndirii COWD-19.

FdcAndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Dobog Anca
- secretarul general al comunei Putna comunicd cd la lucrdrile gedinlei de astdzi particip6
13 consilieri locali doranii consilieri local Juravle Constantin, Boghean Mihai Iulian
doamna gi Breabdn Ileana au participat online la qedin!6 pe aplicalia.audio-video
whatsapp . La Eedinld participa Ei domnul Gainat Ioan.

Procesul verbai incheiat cu ocazia desfbqurdrii gedinlei extraordinare de consiliu
din data de 20.05.2022 fiind pus la dispozi{ia consilierilor locali pentru consultare
inainte de inceperea lucrdrilor gedinlei de astlzi, a fost aprobat in unanimitate de voturi
in forma ptezentatd, , fdrd. a se aduce modit'lcari sau completdri asupra conlinr-rtului s6u.

In continuare doamna secretar general informeazd pe domnii gi doamnele consilier
local despre necesitatea respectdrii prevederilor ar1. 228 din O.U.G. rr. 5712019-Codul
administrativ confbrm cdrora: "Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile
prevdzute de caftea I titlul IV din Legea nr. 161-993, cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare, are obligalia sd se ablina de la emiterea sau participarea la emiterea ori
adoptarea actului administrativ, de ia incheierea sau participar 

"i lu incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material p.rt.u sine sau pentru: a) so{,
solie sau rude ori afini p6nd la gradul al ll-lea inclusiv; b) orice persoand fizicd, sau
juridic6 fafi de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii; c) o societatela
care de{ine calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri; d) o alta autoritate din care face parle; e) orice persoand fizicd sau juridic d,-alta
dec6t autoritatea din care face parte, care a fbcut o platd cdtre acesta sau a efectuat orice
fel de cheltuieli ale acestuia; 0 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 ordinea de zi a qedin[ei.

In continuare , preqedintele de Eedin!6 prezintdordinea de zi a sedintei :



1. Proiect de hotdr6re nr. 2864 din 07.06.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 88
drn26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier
proprietate publicd a aomunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna
ce se recolteazd in anul 2022 qi modul de valorificare a acestuia, iniliat de primarul
comunei;

2. Proiect de hotdr6re nr. 2867 din 07.06.2022 privind aprobarea preplui de
vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a eomunei Putna,
jude{ul Suceava, ce se recolteazd, in anul 2022, din partida nr. 8036, iniliat de primarul
comunei;

3. Proiect de hotdr6re nr. 2870 din 07.06.2022 privind aprobarea modificirii
organigramei gi statului de funclii pentru aparatul de specialitate al primarului 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 preEedinlii comisiilor de specialitate aduce la cunoqtinld faptul cd
avizele comisilor au fost emise cu respectarea cvorumului prevdzut de lege.

Se d5 cuvAntul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezenta referatul de
motivare qi proiectul de hotdrAre privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 26.1I.2021
referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier proprietate
publicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se

recolteazd, in anul 2022 gi modul de valorificare a acestuia.
Se supune la vot acest proiect de hotar6re qi este aprobat in unanimitate de

voturi .

in continuare, d-ul primar Coroamd Gheorghe prezintd, referatul de motivare qi
proiectul de hotdrdre privind aprobarea pre{ului de ydnzare pentru masa lemnoasd din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judelul Suceava, ce se recolteazd in
anul2022, din partida nr. 8036. Se supune la vot acest proiect de hot[rAre gi este aprobat
in unanimitate de voturi.

in continuare, d-ul primar Coroam6 Gheorghe prezintd, referatul de motivare gi
proiectul de hotdrAre privind aprobarea modificdrii organigramei gi statului de funclii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Putna, jude{u1 Suceava. Se supune
la vot acest proiect de hotSrAre qi este aprobat in unanimitate de voturi.

Diverse
Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicit[ri de inscriere la cuv6nt D- ul Crelan

Ciprian Florentin presedintele de sedint[ declard inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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