JTIDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COML]NEI PUTNA
SECRETAR COMLINA

Nr. 36 din 07 .01.2020

ANLINT
$EDINTA PTIBLICA A CONSILIULU LOCAL PUTNA, ruDETUL SUCEAVA

In temeiul dispoziliilol art. 8, alin. (1) 9i (2) din Legea nr. 5212003 privind
transparenla decizionald in administraJia publici,republicatd 9i a art. 135 alin. (4) din
o.u.G. nr. 5712019 privind codul administrativ v6 inform6m c6 lucrdrile gedinlei
extraordinare a consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va avea loc in ziua
de 08.01.2020 , orele 09 in sala de qedin{e a cEminului cultural putna, cu urmdtorul
proiect al ordinii de zi:

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfEgurare a gedinlei
extraordinare a Consiliului local din data de 23.12.2019.
2.Proiect de hotirare nr. 23 din 07.01.2020 privind acoperirea definitivi din
excedentul bugetului local al deficitului Sec{iunii de dezvoltare pe anul 2019

.
.

Referat de aprobare nr. 22 din

07

.01.2020;

Raporlul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, tbnd funciar,

urbanism qi amenajarea teritoriului rc. 24 din 07 .01 .2020;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat,
agriculturd, gospoddrire comunald, protec{ia mediului, servicii, come4, urbanism

.

gi amenaj area teritoriului.

3.Proiect de hotirare nr. 26 din 07.01.2020 privind aprobarea volumului de
masi lemnoasr din fondul forestier proprietate publici a comunei putna,
jude(ul suceava, administrat de ocolul Silvic Putna, ce se recolteazi in anul
2020 qi modul de valorificare a acesteia
. Referat de aprobare nr. 25 din 07.01.2020;
. Raportul Biroului financiar- contabil, achiziyii publice, fond funciar,
urbanism gi amenaj area teritoriutui nr. 27 din 07 .01 .2020;
.
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-socia1i, buget-finanle, administrarea domeniului public Ai privat,
agriculturd, gospodirire comunald, protec{ia mediului, servicii, come4, urbanism
gi amenaj area teritoriului.
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4.Proiect de hotirare nr. 29 din 07.01.2020 privind aprobarea tarifelor pentru
prestrrile de servicii de exploatiri forestiere pentru masa lemnoasi din ibndul
forestier proprietate pubrici a comunei putna, judelur suceava, propusi pentru
licita(ie, negocieri prestiri seruicii silvice, sau in regie proprie ." ," .e"orteuri
in anul 2020 din partida 8333
o Referat de aprobare nr. 28 din 0j .01.2020;

r

'

Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar,

urbanism gi amenaj area teritoriului nr. 30 din Ol .Ot.ZOZO;
Aviz consultativ comisiade specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-sociald, buget-finan1e, administrarea- dJmeniului public
ai

privat, agriculturb, gospodirire comunal6, protec{ia mediurui, servicii,
come4, urbanism gi amenajarea teritoriului.

5. Proiect de hotirire nr. 32 din 07.0r.2020 privind aprobarea pre{urui de
vinzare pentru masa remnoasi din fondur forestier proprietate pouti.a u
comunei Putna, jude(ul Suceava, ce se recolteazi in anut 20i0
r Referat de aprobare nr. 31 din 07.01.2020;

o

c

Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii pubrice, fond funciar,

urbanism qi amenaj area teritoriului nr. 33 din 07 .0I.rO2O;
Aviz consultativ comisiade specialitate pentru programe

de dezvoltare

economico-sociald, buget-finanJe, administrarea domeniului public
privat, agriculturd, gospoddrire comunald, protec{ia mediului, servicii,ai
comerl, urbanisrn gi amenajarea teritoriului.
6. Diverse
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