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JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMLNEI PUTNA
SECRETAR GENERAL COMTINA

6136 din 19,11.2020

ANI.INT

$EDINTA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (1) qi (2) din Legea nr. 5212003 privind transparenfa
decizionala in administra\iapublicS, republicatd qi a art. 135 alin. (a) din o.u.G. nr.571201gprivind Codul administrativ vd informdm cd lucririle gedin{ei ordinare a consiliului Local
comunal Putna, jude{ul Suceava, va ayea loc in ziua de 27.11,.2020, orele 14 in sala mare acdminului cultural Putna cu urmdtorul proiect al ordi,ii cle zi:

1'Supunerea spre aprobare a procesului verbal de des{Equrare a qedinlei extraordinare aConsiliului local din data de 11 .11.2020.

o

a

2. Proiect de hotirAre nr. 6llg din
incheiere a exerci{iului bugetar pe trim. III al
Referat de aprobare nr. 6l 17 din 19.11,2020:
Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii
teritoriului inregistrat nr. 6119 din .19.11 .2020:

19.11.2020 privind aprobarea contului de
anului 2020 , ini{iat de primarul comunei;

publice. fbnd funciar, urbanism gi amen ajarea

a

a

Aviz consultativ comisia de specialitate pentrll programe de dezvoltare economico sociald,buget, finan{e, administrarea domeniului public ql p?ivat agriculturd, gospod6rire comunald,protecfia mediului, servicii, comer{, urbanism qi amenajarea teritoriului
3' Proiect de hotirire nr. 6121 din 1g.fi.;020 privind completarea H.c.L. nr.8l/30'10'2020 referitoare Ia organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii

de activitate ale consiliului local al comunei Putna, judeful Suceava, ini{iat de primarul
comuneil

Referat de aprobare nr. 6120 din 19.11.2020;o Raportul secretarului general al comunei Putna, judepl suceava inregistrat nr. 6122 dint9.1r.2020;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru aclministra{ia publicd local5, juridicS qi dedisciplinl, apdrarea ord-inii gi linigtii publice, a drepturilor ceta{enilor4' Proiect de hotirire nr. 6124 din ig.11.202a privind aprobarea decontiriitransportului pentru cadrele didactice navetiste de Ia $coala gimnaziali
" Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna, pentru lunile septembrie qi octombrie 2020,ini{iat de primarul comunei;
Referat de aprobare nr. 6 123 din 19.11.2020;
Raportul Raportul Raporlul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciarurbanism gi amenajarea teritoriului nr. 6125 din 19.11.2020:



a

a

JUDETTIL SI]CEAVA
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SECRETAR GENERAL COMI.INA

Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico social6,
buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat agriculturd, gospoddrire comunali,
proteclia mediului, servicii, comert, urbanism qi amenajarea teritoriului

5. Proiect de hotir6re nr. 6127 din 19.11.2020 privind aprobarea numlrului gi a
cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii $colii gimnaziale ooMitropolit

Iacob Putneanul'o Putna, pentru anul gcolar 2019-2020 , ini{iat de primarul comunei;

Referat de aprobare nr. 6126 din 19.11.2020;
Raporlul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achizitrii publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6128 din 19.11.2020;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociald,
buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat agricultur6, gospoddrire comunal[,
protec{ia mediului, servicii, comert, urbanism qi amenajarea teritoriului

6. Proiect de hotirflre nr. 6130 din 19.11.2020 privind desemnarea
reprezentanfilor Consiliului Local Putna, judeful Suceava in cadrul Consiliului de

administra(ie al $colii gimnaziale ,, Mitropolit Iacob Putneanul" Putna pentru anul qcolar

2019-2020, inifiat de primarul comuneil
o Referat de aprobare nr. 6129 din 19.11.2020;
o Raportul Raportul Comparlimentului secretariat *registraturd, fond arhivistic,

resurse umane, stare civil6, rela{ii cu publiculnr. 6131 din 19.1,1.2020;

Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru invl{[mdnt, s[ndtate gi familie, muncd gi

proteclie socialS, activita{i social-culturale, culte, protectie copii
7. Proiect de hotirire nr. 6133 din 19.11.2020 privind aprobarea includerii in

fondul forestier gi amenajarea silvici a unor terenuri par{infind domeniului privat al
comunei Putna, judeful Suceava, inifiat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 6132 din 19.11.2020;
Raportul Raportul Raportul Biroului flnanciar- contabil, achizilii publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritorir"rlui nr. 6134 din 19.11.2020:
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociald
buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat agriculturd, gospoddrire

8. Diverse

Caracterul public al Eedinfelor Consiliului local se asigur[ qi prin accesul celor interesafi,
in condifiile legii. la procesele-verbale ale qedinlelor consiliului local, la hotdr6rile consiliului

pe pagina de internet a primdriei Putna rvww.primhri

registru agricol,

a

a

Secretar gfineral

^r\ffi

in Monitorul Oficial Local


