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I\r. 5775/19.11.2018

ANUNT

Av6nd in vedere necesitatea adoptdrii de cdtre Consiliul local putna a unei
hotir6ri cu caracter norrnativ prevdzute in anexa la prezentul anun!, in temeiul
dispoziliilor art. 7 din Legea nr. 52l2OO3 privind i.*rpur.rrla decizionald in
administralia publicd,republi catd. am procedat la redactarea proiectulor de hot6r6re,a expunerilor de motive privind necesitatea adoptdrii actulor administrative cu
catacter normativ propus, pe care le afiq[m la sediul Primdriei comunei putna qi pe
www.primariaputna. ro, in vederea dezbaterii publice a acestora.

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii referitoare la
proiectul de act normativ, cu valoare de recomandare, in termen de 10 zile de Ia
data afi$irii 9i publicarii prezentului anun!, respectiv 03.12.2018 , ora 14,00, la
secretarul comunei Putna, judelul Suceava .

1. Proiect de hotdrAre referitor la aprobarea Programului privind acordarea
de finanliri nerambursabile in anul 2}lg din bugetul local al comunei
Putna, judelul Suceava, pentru activitali nonprofit de interes local, iniliat
de primarul comunei.

2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de acliuni qi lucrdri de
interes local intocmit in conformitate cu prevederile Lg. Nr. 41612001
privind venitul minim garantat, iniliat de primarul comunei;

3. Proiect de hotdrire privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea
unor servicii publice locale ?n anul 2019, iniliat de primarul comunei;

4. Proiect de hotdrdre privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru
inchirierea terenurilor ce apar[in domeniului public gi privat al comunei qi
a taxelor percepute pentru desfacerea mdrfurilor $i produselor
agroalimentare gi industriale, pe domeniul public qi privat al comunei
pentru anul 2019, iniliat de Comisia de specialitate pentru programe de
dezvoltare economico social6, buget, finanle, administrarea domeniului
public Ai privat, agriculturi , gospoddrire comunald, proteclia mediului,
servicii, comer!, urbanism qi amenajarea teritoriului;
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5. Proiect de hotdrdre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor,
bunurilor, valorilor publice qi ale cetdlenilor qi a protecliei persoanelor
din cadrul comunei Putna, judelul Suceava pentru anul 2019, iniliat de
primarul comunei;
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