
CONSILIIL LOCAL AL COMLNEI PIJTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

tncheiat astdzi 12 octombrie 2022, cu ocazia desfbquririi lucrdrilor qedinlei
extraordinare a Consiliului local comunal Putna, judelul suceava.

$edinla a fost convocatd de citre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr. 156
din 11 .10.2022 qi se desfbEoard in sala de qedinle a Cdminului cultural Putna .

Fdc6ndu-se prezenla consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Doboq Anca
- secretarul general al comunei Putna, comunicd cd, la lucririle gedinlei de astdzi
participd toli cei 13 consilieri locali doamna Breabdn Ileana qi domnii Lucaci Daniel ;i
Juravle Constantin au parlicipat online la qedin!5 pe aplicalia audio-video whatsapp.

Procesul verbal incheiat cu ocazia des{Equrdrii qedinlei ordinare de consiliu din
data de 30.09.2022 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte
de inceperea lucrdrilor pedinlei de astdzi, a fost aprobatin unanimitate de voturi in forma
ptezerfi"atd, fard a se aduce modificdri sau completiri asupra conlinutului sdu.

In continuare doamna DoboE Anca-secretar geberal comun6 informeaz[ pe domnii
9i doamnele consilier local despre necesitatea respectirii prevederilor art. 228 din
O.U.G. rv. 5712019-Codul administrativ conform cdrora: "A1esul local aflat in conflict
de interese in condiliile prevdzute de carlea I titlul IV din Legegr nr. 161/2003, cu
modificdrile pi completdriie ulterio are, are obligalia sd se ablind de la emiterea sau
participarea 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!, soJie sau rude ori afini pAnd la gradul al Il-lea
inclusiv; b) orice persoanb fizicd sau juridicd fald de care alesul local are calitatea de
debitor al unei obligafii; c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori funclia
de administrator sau de la care obline venituri; d) o alti autoritate din care face parte; e)
orice persoand fizicd sau juridi cd,, alta dec6t autoritatea din care face parte , care a fdcut o
platd' citre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 0 asocialie sau
fundalie din care face parte solicitdnd sd comunice daci existd un potential conflict de
interese sau incompatibilitate cu privire la vreun proiect inscris pe ordine a d,e zi a
qedinlei.

Domnul primar Coroamd Gheorghe solicitd suplimentarea ordinii de zimotivat de
urgenla depunerii cererii de finanlare prin PNRR cu un proiect de hotirdre privind
aprobarea depunerii proiectului o'Reabilitare moderati cimin cultural Putna, sat
Putna, Comuna Putna, Jude{ul Suceava" pentru comuna Putna, judelul Suceava.

Se supune la vot propunerea domnului primar ;i este aprobatd in unanimitate de
voturi.

in continuare , pregedintele de gedinla prezintd,ordinea de zia qedinlei :



l. Proiect de hotdrAre nr. 4779 din 11.10.2022 privind aprobarea depunerii
proiectului: Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului
urban Vicovu de Sus - Etapa 2" in cadrul Planului Nalional de Redresare Ei
Rezilien{6, Componenta C10 - Fondul Local qi a cheltuielilor aferente acestui
proiect iniliat de primarul comunei;
Proiect de hotdrdre nr. 4804 din 12.10.2022 privind aprobarea depunerii
proiectului "Reabilitare moderat6 cimin cuitural Putna, sat Putna, Comuna
Putna, Judelul Suceava" pentru comuna Putna, judelul Suceava.

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

tn continuare preEedintele comisiei de specialitate aduce la cunoqtinld faptul cI
avizele comisiei au fost emise cu respectarea cvorumului prevdntt de lege.

Se dd cuvdntul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezenta referatul de
motivare qi proiectul de hot6r6re privind aprobarea depunerii proiectului: Organizarea
transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Etapa 2" in
cadrul Planului Nalional de Redresare Ei Rezilien![, Componenta C10 - Fondul Local qi
a cheltuielilor aferente acestui proiect.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re gi este aprobat in unanimitate de
voturi .

Se da cuv6ntul d-ui primar Coroamd Gheorghe, pentru a prezenta referaful de
motivare gi proiectul de hotbr6re privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare
moderatd cdmin cultural Putna, sat Putna, Comuna Putna, Judelul Suceava" pentru
comuna Putna, judelul Suceava.

Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in unanimitate de
voturi .

in continuare, doamna DoboE Anca, secretarul general al comunei, prezintd
cererea domnului Bodale Dorin inregistratd cu w, 4645 din 03.10.2022 Ei transmisd
tuturor consilierilor locali pe adresa de e-mail dar Ei pe grupul whatsapp al consilierilor
locali, referitor la constiturea unei comisii care sb se deplas eze la fala locului qi sd
analizeze aspectele sesizate de susnumitul. in urma disculiilor s-a stabilit ca o comisie
format[ din domnii consilieri local Aanei Marius Cristian, Cuciurean Gheorghe qi
BogheanMihai-Iulian sisedeplasezeindata de27 octombrielaora glafatalocului
lucru despre care va fi informat qi numitul Bodale Dorin.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt solicitSri de inscriere la cuvdnt D-ul Cuciurean
Gheorghe presedintele de sedintd declard inchisa sedinta consiliului local si multumeste
tuturor pentru participare.

Drept aare s-a incheiat prezentul spre cele legale.
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