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SECRETAR COMLINA

ANLINT

$snrNTA puertcA A coNSILTLUI LocAL PUTNA, JUDETUL sucEAVA

in temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (1) qi (2) din Legea nr. 5212003 privind transparenJa
decizionald in administralia publicd,republicatS, v[ informdm cd lucrdrile gedin]ei ordinare pentru luna
mai 2018 a Consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va avea loc in ziuade 30.05.2018 , orele
13 in sala de gedinle a Cdminului cultural Putna, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:
l.Supunerea spre aprobare aprocesului verbal de desfEgurare a gedinlei de indatd a Consiliului
local din data de 09.05.2018.
2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea completdrii inventarului cuprinzdnd terenurile qi
clddirile ce aparlin domeniului privat al comunei Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei;
3. Proiect de hotdrdre privind privind aprobarea stabilirii tarifelor de inchiriere pentru Clminul

cultural din satul Gura Putnei, comuna Putna, judelul Suceava , iniliat de primarul comunei.
4. Proiect de hot6rdre privind aprobarea aprobarea Strategiei de dezvoltare locald a comunei
Putna, judelul Suceava 2014 -2020, iniliat de primarul comunei;
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea intocmirii documentafiei privind Statutul de staliune
turisticd de interes local pentru comuna Putna, judetul Suceava, initiat de primarul comunei.
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Judetul Suceava prin
Consiliul Judelean Suceava qi Direclia General[ de Asisten]d Sociald qi Protectia Copilului a Judelului
Suceava, initiat de primarul comunei.
7. Proiect de hotdr6re privind aprobarea calendarului principalelor manifestdri cultural-artistice,
sportive, sociale gi educative care se desfbgoard in comuna Putna in anul 2018, precum qi a bugetului
estimat aferent organizdrir acestora, iniliat de primarul comunei.
8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici gi a documentaliei de
avizare lucrdri de intervenlie pentru obiectivul de investilii
,,Amenajare arhiva gi punct
de informare pentru accesarea catalogului arhivei la $coala gimnaziald $tefan cel Mare Putna". ini{iat
de primarul comunei.
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