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Nr. 5596 din21.10.2019

ANLINT

$EDINTA PLTBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (1) qi (2) din Legea nr. 5212003 privind
transparenta decizional6 in administralia publicd,republicatd gi a art. 135 alin. (4) din

O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ vd informdm cd iucrdrile gedin[ei

extraordinare a Consiliului Local comunal Putna, jude{ul Suceava, va avea loc in ziua

de 22.10.2019 , orele 9 in sala de gedinle a C6minului cultural Putna , cu urmdtorul

proiect al ordinii de zi:

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfEgurare a gedinlei ordinare a

Consiliului local din data de 27 .09.2019.
2.Proiect de hotirAre nr. 5578 din 21.10.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 10

din 26.02.2019 referitoare la aprobarea volumului de masi lemnoasi din fondul
forestier proprietate publici a comunei Putna, jude(ul Suceava, administrat de

Ocolul Silvic Putna qi Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteazi in anul 2019 qi

modul de valorificare a acesteia
. Referat de aprobare nr.5577 din21.10.2019;
. Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar,
urbanism gi arnenaj area teritoriului m. 5579 din 2 I . 10.201 9;
, Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public Ai privat,
agricultur[, gospodbrire comuna16, proteclia mediului, servicii, come{, urbanism
qi amenqiarea teritoriului.

3.Proiect de hotirAre nr. 5581 din 21.10.2019 privind aprobarea pre(ului de
vinzare pentru masa lemnoasi din fondul forestier proprietate publicd a
comunei Putna, jude(ul Suceava, ce se recolteazi in anul 2019

o Referat de aprobare nr. 5580 din2l.l0.2019;
o Raporlul Biroului finarciar- contabil, achizilii publice, fond funciar,

urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 5582 din21.10.2019;
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c Ayiz consultativ Comisiade specialitate pentnr programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finante, administrarea domeniului public ai
privat, agriculturd, gospoddrire comunal6, proteclia mediului, servicii,
come4, urbanism gi amenajarea teritoriului.

4.Proiect de hotirAre nr. 5584 din 21.10.2019 privind rectificarea bugetului
local de venituri qi cheltuieli pentru anul 2019

o Referat de aprobare nr. 5583 din21.10.2019;
o Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar,

urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 5585 din21.10.2019
. Av'rz consultativ Comisiade specialitate pentru programe de dezvoltare

economico-socia15, buget-finanJe, administrarea domeniului public qi
privat, agriculturi, gospoddrire comunald, protec{ia mediului, servicii,
comerl, urbanism gi amenajarea teritoriului.
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