
CONSILIUL LOCAL AL COMLNEI PUTNA

JUDETUL SUCEAVA

PROCES VERBAL

tncheiat astdzi 28 septembri e 2022, cv ocazia desfbqurdrii lucrSrilor qedin{ei

extraordin are aConsiliului local comunal Putna, judelul Suceava'

$edinla a fost convocatd de cdtre primarul comunei prin Dispozilia scrisd nr' 144

din2l.,0g. zozz gi se desfrEoara in sala de qedinle a caminului cultural Putna '

F6c6ndu-s e prezen\a consilierilor locali la lucrdrile qedinlei, doamna Doboq Anca

- secretarul general al comunei Putna, comunica cd la lucrarile gedinlei de gstiai

participa 11 consilieri locali doamna Breaban Ileana Ei crelan cipprian Florentin lipsind

nemoti\ at.
procesul verbal incheiat cu ocazia desfbqurdrii qedinlei ordinare de consiliu din

data de 23.0g.2022 fiind pus la dispozilia consilierilor locali pentru consultare inainte

de inceperea lucr6rilor qedinlei de ast6zi, a fost aprobat in unanimitate de voturi in forma

orezentatd, fbr6 a se aduce modificari sau completari asupra conlinutului s6u'

"'-""'i;';;;;;;r. doamna Doboq Anca-secretar geberal comund informeazb pe domnii

gi doamnele consilier local despre necesitatea respectarii preve-derilor art' 228 din

O.U.G. w. 57llll9-Codul administrativ conform cAiora: "Alisul local aflat in conflict

de interese in condiliile prevdzt$e de cafiea I titlul IV din Legea nr' 16112003, cu

modific[rile qi completariie ulterioare, are obligalia sd se ablind de la emiterea sau

participarea iu emiierea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau

participarea ia incheierea actului juridic respectiv, cale ar putea produce un folos

material pentru sine sau pentru: a) so!, solie sau rude ori afini pAnS la gradul al ll-lea

inclusiv; b) orice p.rrourrA fiz\cd, tuuluriiicdfa[d, de care alesul local are calitatea de

debitor al unei obligatrii; c) o societateia care deline calitatea de asociatunic ori funclia

de administrator sau de 1a care obline venituri; d) o a1t6 autoritate din care face parte; e)

orice persoana fizicdsau juridi cd,-altadecAt autoritatea din care face parte, care a fbcut o

plat6 c[tre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; D asocialie sau

fundalie din care face parte solicitAnd 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 qedin!6 prezintl ordinea de zi a Eedinlei :

i. proiect de hotdrire nr. qSZ,+ din27.09.2022 privind modificarea H.C.L. nr' 1

din 3 \,01.ZOZZ referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul

forestier proprietate publica u .on1rn.i Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul

Silvic Cirlibaba, .. ,. rccolteazd"in anul 2022 qi modul de valorifiQare a acesteia iniliat

de primarul comunei;



2. Proiect de hotdrdre nr. 4527 din 21.09.2022 privind aprobarea prelului de
vdnzare pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna,
judelul Suceava, ce se recolteazd in anul 2021, din partida 5l2l iniliat de primarul
comunei;

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

ln continuare preqedintele comisiei de specialitate aduce la cuno;tinfd faptul c5
avizele comisiei au fost emise cu respectarea cvorumului prevdztrt de lege.

Se d5 cuvdntul d-ui primar Coroami Gheorghe, pentru a prezenta referatul de
motivare qi proiectul de hotdr6re privind modificarea H.C.L. nr. 1 din 31.01.2022
referitoare la aprobarea volumului de masd lemnoasd din fondul forestier proprietate
publicd a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se

recolteazd in anul 2022 gi modul de valorifieare a acesteia.
Se supune la vot acest proiect de hotdr0re qi este aprobat in unanimitate de

voturi .

in continuare, d-ul primar Coroamd Gheorghe prezintd, referatul de motivare qi

proiectul de hotdrAre privind aprobarea prelului de vdnzare pentru masa lemnoasd din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Putna, judepl Suceava, ce se recolteazd in
anul2021, din partida 5121. Se supune la vot acest proiect de hotdr6re qi este aprobat in
unanimitate de voturi.

Av6nd in vedere cd nu mai sunt solicitSri de inscriere la cuvAnt D-na Chifan
Georgeta Gabriela presedintele de sedintd declarb inchisa sedinta consiliului local si
multumeste tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul spre cele legale.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Chifan Georgeta-Gabriela
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