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JUDETUL SUCEAVA
PzuMAzuA COMTINEI PUTNA
SECRETAR COMLINA

Nr. 376 din 23.01 .2019

ANUNT
$EDINTA PUBLICA A CONSILruLUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (1) qi (2) din Legea nr. 5212003 privind
transparenla decizionald in administralia publicd,republicatd, vd informdm cd lucrdrile
qedinlei ordinare pentru luna ianuarie 2019 a Consiliului Local comunal Putna, judelul
Suceava, va avea loc in ziua de 30.01 .2019 , orele 13 in sala de gedinle a C[minului
cultural Putna , cu utmdtorul proiect al ordinii de zi:
l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfbqurare a gedinlei de indatd
a Consiliului local din data de 07.01 .2019.
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de acliuni gi lucrari de interes
local intocmit in conformitate cu prevederile Lg. Nr. 41612001 privind venitul minim

iniliat de primarul comunei;
3. Proiect de hotdrire privind instituirea de taxe speciale pentru prestarea unor
servicii publice locale in anul 2019, iniliat de primarul comunei;
4. Proiect de hotdr6re privind stabilirea taxelor in sume fixe pentru inchirierea
terenurilor ce apar\in domeniului public qi privat al comunei qi a taxelor percepute
pentru desfacerea mdrfurilor qi produselor agroalimentare gi industriale, pe domeniul
public qi privat al comunei pentru anul 2019, ini{iat de Comisia de specialitate pentru
programe de dezvoltare economico social6, buget, finanle, administrarea domeniului
public qi privat, agriculturd , gospoddrire comunald, proteclia mediului, servicii, comerf,
urbanism gi amenajarea teritoriului;
5. Proiect de hotdrAre privind organizarea pazei comunale ale obiectivelor,
bunurilor, valorilor publice qi ale cetalenilor qi a protecliei persoanelor din cadrul
comunei Putna, judelul Suceava pentru anul2019, iniliat de primarul comunei;
6. Proiect de hotdr6re privind aprobarea atribuirii denumirii de "Prichindel"
Gradinilei cu program normal Putna, ini{iat de primarul comunei;
garantat,

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea funclionirii unitdlilor de invS{[mAnt
preuniversitar de stat din cadrul comunei Putna, judelul Suceava, pentru anul gcolar
2}lg-2020, iniliat de primarul comunei;
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B. proiect de hot6r6re privind modificarea inventarului cuprinz0nd terenurile 9i
de
cl6diri1e ce aparJin domeniului privat al comunei Putna, jude{ul Suceava iniliat

primarul comunei;
g.Raport privind serviciile qi activitSlile de asistenld medical comunitard derulate
in anul 20lg de c6tre Compartimentul de asistenld social gi autoritate tutelard din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava.
cu
10. Raport privind activitatea desfrquratd de asistenlii personali ai persoanelor
handicap grav din comuna Putna, judelul Suceava in semestrul II al anului 2018.

11. Diverse
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