JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMLINEI PUTNA
SECRETAR COMUNA

Nr.6243 dnt22.11.2019

ANUNT
$EDINTA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in terneiul dispoziliilor art. 8. alin. (l) 9i (z) din Legea nr. 52l2OO3 privind

transparenla

decizionald in administra{ia publicl,republicatA $i a art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ vd informim cd lucr[rile qedinlei ordinare a Consiliului Local comunal Putna,
judelul Suceava, va avea loc in ziua de 29.11.2019, orele 10 in sala de gedinie a Cdminului cultural
Putna, cu urmitorul proiect al ordinii de zi:
l.Supunelea spre aprobare a procesului verbal de desfbqurare a gedinlei ordinare a Consiliului
local din data de 3 I .1 0.201 9.
2. Proiect de hotirAre nr. 6233 din 22.11.2019 privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli
pe anul 2019, iniliat de primarul comunei ;
o Referat de aprobare nr.6232 din 22.11.2019:'
. Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism 9i
arnenajarea teritoriului nr. 6234 din 22.11.2019;
o Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico social6,
buget, tinarrle, administrarea dorr.reniului public Ai privat agriculturd, gospoddrire comunald,
proteclia rnediului, servicii, comer!, urbanism gi amenajarea teritoriului
3. Proiect de hotirire nr. 6236 din 22.11.2019 privind aprobarea decontdrii transportului
pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziali
,, Mitropolit Iacob
Putneanul ,, Putna , pentru luna octombrie 2019, iniliat de primarul comuneil
o Referat de aprobare nr. 6235 din 22.11.2019;
. Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism qi amenajarea
teritoriului inregistrat nr. 6237 din 22.11.2019;
. Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociald,
buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat agricultur6, gospoddrire comuna[6,
proteclia mediului, servicii, come4, urbanism gi amenajarea teritoriului.
4. Proiect de hotirdre nr.6239 din 22.11.2019 privind aprobarea preJurilor de referintl
pentru masa lemnoasl pe picior care se recolteazi din fondul forestier proprietate publicS a
comunei Putna,' judetul Suceava , iniliat de primarul comuneiq
. Referat de aprobare nr. 6238 din 22.1 1.2019:
. Rapoftul secretarului general al comunei inregistrat nr. 6240 din 22.11.2019;
. Aviz consultativ Comisiei pentru administralia publici locali , juridic[, apararea ordinii 9i
linigtei publice a drepturilor cetAlenilor.
5. Diverse
Secretar gen

Anca

