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$EDNTA PI,IBLICA A CONSILIULUI LOCAL PI]TNA, JUDETUL SUCEAVA

In temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (t) gi (2) din Legea nr. 5212003 privind

transparenla decizionald in administralia publicS, republicatd qi a art. 135 alin. (a) din

O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ vd informdm cd lucrdrile gedinlei

extraordinare a Consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va ayea loc in ziua

de 12.10.2020, orele 13 in sala mare a Cdminului cultural Putna cu urmdtorul proiect al

ordinii de zi:

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfEgurare. a qedin{ei

extraordinare a Consiliului local din data de 18.09.2020.
2. Proiect de hotir6re nr.5368 din 09.10.2020 privind alegerea pregedintelui de

qedin{i , ini{iat de primarul comuneiq
o Referat de aprobare nr. 5361 din 09.10.2020;
o Raportul Raportul secretarului general al comunei Putna, judelul Suceava

nr. 5369 din 09. 10.2020;
o Ayiz consultativ Comisia de specialitate administralie publicd 1oca16,

juridic6, apdrarea ordinii, liniqtei publice gi a drepturilor cetdlenilor.
3. Proiect de hotir6re nr. 5371din 09.10.2020 privind modificarea H.C.L. nr.

2 din 08.01.2020 referitoare la aprobarea volumului de masi lemnoasi din fondul
forestier proprietate publicl a comunei Putna, judelul Suceava, administrat de

Ocolul Silvic Putna, ce se recolteaz[ in anul 2020 gi modul de valorificare a

acesteia, ini{iat de primarul comuneil
r Referat de aprobare nr. 5370 din 09.10.2020;
o Raportul Raportul Raporlul Biroului financiar- contabil, achizitrii publice,

fond funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 5372 din 09.10.2020;
c Ayiz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare

economico social6, buget, finan{e, administrarea domeniului public Ai privat
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agriculturd, gospodirire comunald, protec{ia mediului, servicii, gomert,
urbanism qi amenaj area teritoriului

4. Proiect de hotir6re nr. 5374 din 09.10.2020 privind aprobarea prefului de
v6nzare pentru masa lemnoasi din fondul forestier proprietaie publici a comunei
Putna, judeful Suceava, ce se recolteazl in anul 2020, hin partizile g35g si g359,
inifiat de primarul comunei;

o Referat de aprobare nr. 5373 din 09.10.2020;
o Raportul Raportr.rl Raporlr.rl Biroului financiar- contabil, achiziliL publice,

fond funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 5375 din 09. 10.2020;o Avtz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico social6, buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat
agricultur6, gospoddrire comunald, proteclia mediului, seivicii, .orr.4,
urbanism qi amenajarea teritoriului

5. Proiect de hotir6re nr. 5377 din 09.10.2020 privind intocmirea
docttmenta{iei de schimbare a categoriei tuncfionale din tbnd forestier in parc
recreativ - Parc dc aventurr, ini(iat de primarul comuneil

o Referat de aprobare nr. 5376 din 09.10.2020;
o Raporlul Raportul Raporlul Biroului financiar- contabil, achiziliL publice,

fond funciar, urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 5378 din 09. 10.2020;t Avrz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico sociali, buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat
agriculturd, gospod[rire comunalS, protec]ia mecliului, seivicii, come4,
urbanism gi amenajarea teritoriului

6. Diverse

Caracterul public al qedinlelor Consiliului local se asigurd Ei prin accesul celor
tnteresafi, in condiliile legii, la procesele-verbale ale Eedinlelor consiiiului local, la
proiectele de hotirAri, la hot6r6rile consiliului local, la instrumentele de prezentare qi
motivare a acestora precum ;i prin vizualizarea acestora pe pagina de internet a
primdriei Putna www.primariaputna.ro in Monitorul oficial Local-.
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