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JUDETUL SUCEAVA
PzuMARIA COMLINEI PUTNA
SECRETAR GENERAL COMUNA

Nr.5B69 din 10.11.2020

ANLINT

$EDNTA PIJBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

In temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (1) qi (2) din Legea nr. 5212003 privind
transparenla decizionald in administralia public6, republicatd ;i a art. 135 alin. (a) din
O'U.G. nr, 57/2019 privind Codul administrativ vd informdm cd lucr6rile qedinlei
extraordinare a Consiliului Local comunal Putna, jude{ul Suceava, va avea loc in ziua
de 1 1.1 1 .2020, orele 10 in sala mare a Cdminului cultural Putna cu urmdtorul proiect al
ordinii de zi:

1. Depunerea jurdmdntului de citre domnul consilier local Schipor Vasile;
2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfbgurare a qedinlei

extraordinare a consiliului local din data de 30.10.2020.
3. Proiect de hotlr6re nr. 5860 din 10.1 1.2020 privind modificarea H.C.L.

nr. 2 din 08.01 .2020 referitoare la aprobarea volumului de masl lemnbasi din
fondul forestier proprietate publici a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat
de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazi in anul 2020 gi modul de valorificare a
acesteia, ini(iat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 5859 din 10.11.2020;
Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi

amenajarea teritoriului nr. 5861 din 10.i 1 .2020;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finanfe, administrarea domeniului puttic qi privat agriculturd, gospod6rire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qiurn.rru.l*ea teritoriului

4. Proiect de hotirire nr. 5863 din 10.11.2020 privind aprobarea tarifelor
pentru prestirile de servicii de exploatiri forestiere pentru -uru lemnoasi din
fondul forestier proprietate publicl a comunei Putna, ;uO.1ut Suceava, propusl
pentru licita(ie, negocieri prestiri servicii silvice, sau in regie p.op.i. 

"L se
recolteazi in anul 2020 din partizile 8360, 8361 qi 8362, iniliai de primarul
comuneil
Referat de aprobare nr. 5862 din 10.11.2020;
Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi
amenajarea teritoriului nr. 5864 din 10.11.2020;
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Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico

social6, buget, finan{e, administrarea domeniului putlic qi privat agricultura, gospod6rire

comunald, proteclia'-.dirrlri, servicii, comer!, urbanism qi amenajarea teritoriului

5. proiect de hotirare nr. s866 din 10.11.2020 privind aprobarea pre{ului de

vfrnzarepentru masa lemnoasi din fondul forestier proprietate publici a comunei

putna, jude{ul Suceava, ce se recolteaz5 in anul 2020, din partizite 8360, 836L, 8362,

8363, SSO+ qi 8365, ini(iat de primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 5865 din 10.11.2020;

Raportul Biroului financiar- contabil, achiziln publice, fond funciar, urbanism 9i

amenajarea teritoriului nr. 5867 din 10' ll '2020;

Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico

social6, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat agricultura, gospoddrire

comunal[, proteclia mediului, servicii, comer{, urbanism qi amenajarea teritoriului

6. Diverse

Caracterul public ai Eedinlelor Consiliului local se asiguri qi prin accesul celor

interesali, in eo.rdiliile legii, la procesele-verbale ale qedinlelor consiliului local' la

proiecteie de hotardri, la f,otdrariie consiliului local, la instrumentele de prezentare qi

motivare a acestora precum Ei prin vizualizarea acestora pe pagina de' internet a

primariei Putna wrywprimariaputna.r:o in Monitorul oficial Local '
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Secretar generali comuna
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