JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMLINEI PI]TNA
SECRETAR GENERAL COMIINA

Nr.4850 din 14.09.2020

ANTINT
$EDINTA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (1) qi (2) din Legea nr. 5212003 privind
transparen{a decizionald

in administralia publicd, republicatd qi a arl. 135 alin. (a) din

O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ vd informdm cd lucrdrile qedinlei
extraordinare a Consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va avea ioc in ziua
de 15.09.2020, orele 13 in sala mare a Cdminului cultural Putna cu urmitorul proiect al
ordinii de zi:

1. Supunerea spre aprobare a procesului

verbal de desfhqurare a

qedinlei

extraordinare a Consiliului local din data de 08.09.2020.
2. Proiect de hotir6re nr. 4837 din 14.09.2020 privind modificarea H.C.L, nr.2
din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masi lemnoasi din fondul
forestier proprietate publici a comunei Putna, jude(ul Suceava, administrat de

Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazi
acesteia, ini{iat de primarul comuneil

o
o

in anul 2020 gi modul de valorificare

a

Referat de aprobare nr. 4836 din 14.09.2020;

Raportul Raporlul Raportul Biroului financiar- contabil, achizitrii publice,
fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 44838 din 14.09.2020;
o Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico social6, buget, finan{e, administrarea domeniului public qi privat
agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia mediului, servicii, comer!,
urbanism qi amenaj area teritoriului
3. Proiect de hotlrfire nr. 4840 din 14.09,2020 privind aprobarea pre{ului de
vinzare pentru masa lemnoasi din fondul forestier proprietate publicl a comunei
Putna, jude{ul Suceava, ce se recolteazl in anul 2020, din partizile 8354, 8355, 8356
qi 8357, ini{iat de primarul comuneil
o Referat de aprobare nr. 4839 din 14.09.2020;
o Raportul Raporlul Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice,
fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 4841 din 14.09.2020;
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c

Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare

economico socialS, buget, finanfe, administrarea domeniului public privat
Ai
agriculturS, gospoddrire comunald, proteclia mediului, seivicii, come4,
urbanism qi amenaj area teritoriului
4. Proiect de hotir6re nr. 4843 din 14.09 .2020 privind aprobarea modificlrii
qi completirii inventarului cuprinz6nd ternurile qi clidirile ce apar{in domeniului
privat al comunei Putna , jude(ul Suceava ini(iat de primarul comunei;
Referat de aprobare nr. 4B4Z din 14.09.2020;

o
o

Raportul Raportul Raporlul Biroului financiar- contabil, achizilii publice,
fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 4844 din 1+.09.)OZO;
o Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico socialS, buget, finan{e, administrarea domeniului public gi privat
agriculturd, gospoddrire comunald, protec(ia mediului, seivicii, come4,
urbanism qi amenaj area teritoriului
5. Proiect de hotirire nr. 4846 din 14.09.2020 privind desemnarea
reprezentanfilor Consiliului Local Putna, jude(ul Suceava in cadrul Consiliului de
administrafie al $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul,, putna pentru
anul qcolar 2020-2021 ini{iat de primarul comunei;
o Referat de aprobare nr. 4845 din 14.09.2020;
o Rapoftul compartirnentuh-ri secretariat -registraturd, fond arhivistic,
registru agricol, resurse umane , stare civild, rela{ii cu publicul nr. 4848
din 14.09.2020;
o Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru inv6!5m6nt, sdn[tate gi
familie, muncd gi proteclie sociali, activitdli social-culturale, culte,
protec{ie copii
6. Diverse

Caracterul public al qedinielor Consiliului local se asigurd qi prin accesul celor
interesafi, in condiliile legii, la procesele-verbale ale gedinlelor consiliului local, la
proiectele de hotdr6ri, la hotdr6rile consiliului local, la instrumentele cle prezentare
Ei
motivare a acestora precum qi prin vizualizarea acestora pe pagina de internet a
primdriei Putna www.primariaputna.ro in Monitorul Oficial Local . -
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