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ffi JUDET* SUCEAVAqfl PRIMAzuA CoMTINEI PUTNA
SECRETAR GENERAL COMUNA

Nr.6541 din 14.12.2020

ANINT

$EDINTA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispozi{iilor art. 8, alin. (1) 9i (2) din Legea nr. 5212003 privind
transparenla decizionald in administralia publicd, republicatd Ei a art. 135 alin. ( ) din
O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ vd informdm ci lucririle qedinlei
ordinare a Consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va avea loc in ziua d,e

21.12.2020, orele 10 in sala mare a Cdminului cultural Putna cu urmdtorul proiect al
ordinii de zi:

1'Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfbqurare a gedinJei ordinare
a Consiliului local din data de 27 .11.2020.

2. Proiect de hotirire nr. 6011 din 16.11.2020 privind aprobarea atribuirii
denumirii de ,,Cisu{a poveqtilor" Gridini{ei cu program normal Gura putnei
ini{iat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 61 1 0 din 16. 1 1 .2020;
Raporlul Biroului financiar- contabil, achizitrii publice, fond funciar, urbanism gi
amenajarea teritoriului inregistrat nr. 6012 din .1 6.1L2020;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat agriculturd, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerJ, urbanism gi amenajarea teritoriului

3. Proiect de hotirire nr. 6511 din 14.12.2020 privind aprobarea
func{ionirii uniti(ilor de invi{im6nt preuniversitar de stat din cadrul comunei
Putna, jude{ul Suceava, pentru anul gcolar 2021-2022, ini{iat de primarul
comuneil

Referat de aprobare nr. 6510 din 14.12,2020;
Raportul Biroului financiar-contabil, achizilti publice, urbanism qi amenajarea
teritoriului inregistr at nr. 6512 din 1 4. 12,2020;
Aviz consultativ Comisia invaldm6nt s[ndtate gi familie, munc6 qi proteclie
social6,activitali social- culturale, culte, proteclie copii.
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4' Proiect de hotir6re nr. 6514 din 14.12.2020 privind desemnareareprezentan(ilor Consiliului Local Putna, judeful Suceava in cadrul comisiilor deinventariere, vdnzare, concesionare sau inchiriere a terenurilor apar(inand
domeniului public qi privat al comunei Putna, judeful Suceava putna, inifiat deprimarul comuneil
Referat de aprobare nr. 6513 din 14. t2.2020;
Raporlul Raportul Raportul Birouiui financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 6515 din 14. 12.2020;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
social[, buget, finanle, administrarea domeniului puttic-gi privat at.icutturd, gospoddrire
comunala, protec{ia mediului, servicii, comerf, urLanism'qiu-.rri"ur.a teritoriului5' Proiect de hotirire nr. 6517 din 14.12.2020 p.iriro desemnareaconsilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei putna, jude{ul Suceavacare vor face parte din Comisia de evaluare ^ performanleior profesionale
individuale ale secretarului general al comunei Putnu, jua.tri-ir..unu , ini{iat deprimarul comuneil
Referat de aprobare n_r. 6516 din 14.12.2020;
Raportul Raportul Compartimentului Registratur[-secretariat, fond arhivistic, registruagricol , resurse umane , stare civild, relalii cu publicul nr. 6518 din 14.12.2020 ;Aviz consultativ Comisia pentru administralia public[ locald, juridicd, apdrareaordinii qilinigtei publice a drepturilor cet6leni1or. ) J -''--"-'' l

6' Proiect de hotirire nr. 6520 din 14,12.2020 privind aprobarea modificlriiorganigramei qi statului de func{ii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Putna, jude(ul Suceava, inifiat de primarul comunei;
Referat de aprobare n.r. 6519 din 14.12.2020;
Raportul Raportul Compartimentului secretariat -registraturd., fond arhivistic, registru
agricol, resurse umane , stare civil6, relalii cu publicul nr.6521 din 14.12.2020;
Aviz consultativ comisiei pentru administra{ia publicd locald , juridicd, apdrareaordinii
gi linigtei publice a drepturilor cetdlenilor .

7' Proiect de hotlrAre nr. 6523 din 14.12.2020 privind modificarea Hotir6riiconsiliului Local nr. 4 din 31.01.2018 referitoare Ia stabilirea salariilor pentrufunc{iile publice qi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomunei Putna, jude{ul Suceava, ini{iat de primarul comunei;
Referat de aprobare nr. 6522 din 14. 12.2020;
Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabii, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6524 din 14. 12.2020;
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Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
social6, buget, finanJe, administrarea domeniului puttic-gi privat agriculturd, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism-qiu-.rui-a1ea teritoriului

8' Proiect de hotlrdre nr. 6526 din 14.12,2020 privind aprobarea pre{urilor
de referinfi pentru masa lemnoasi pe picior care se recolteazi din fondul forestier
proprietate publicl a comunei Putna, jude(ul Suceava, ini{iat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 6525 din i4. 12.2020;
Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6527 din 14. 12.2020;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finanle, administrarea domeniului puttic gi privat agriculturd, gospoddrire
comunala, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism'qiu*.ruj;ea teritoriului

9' Proiect de hotlr6re nr. 6529 din 14,12.2020 privind aprobarea contului deincheiere a exerci{iului bugetar pe trimestrul IV al anului 2}zl,ini{iat de primarul
comuneil
Referat de aprobare nr. 6528 din 14.12.2020;
Raporlul Raportul Raporlul Biroului financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 6530 din 14. 12.2020;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociala, buget, finanfe, administrarea domeniului p"tUc gi privat agricultura, gospoddrire
comunala, protec{ia mediului, servicii, comerJ, urbanism-giurn.rul"urea teritoriului

10' Proiect de hotir6re nr. 6532 din 14.12.2020 privind alegerea
preqedintelui de gedin{i, ini{iat de primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 6531 din 14.12.2020;
Raportul Raportul secretarului general al comunei nr. 6533 din 14. 12.2020 ;
Aviz consultativ Comisia pentru administra{ia publicd locald, juridicd, apdrareaordinii gi
linigtei publice a drepturilor cetdlenilor.

11' Proiect de hotir6re nr. 6535 din 14.12.2020 privind aprobarea decontlrii
transportului pentru cadrele didactice navetiste de la $coala gimnaziali
,, Mitropolit Iacob Putneanul ,, Putna , pentru luna noiembrie 2020, inifiat de
primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 6534 din 14. 12.2020;
Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achizitriipublice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6536 din 14. 12.2020;
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Avrz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociali, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat agricultur6, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism gi amenajarea teritoriului

12. Proiect de hotirire nr. 6538 din 14.12.2020 privind rectificarea bugetului
local de venituri ;i cheltuieli pentru anul 2020, ini{iat de primarul comuneil

Referat de aprobare ff. 6537 din 14.12.2020;
Raportul Raporlul Raporlul Biroului financiar- contabil, achizitrii publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6539 din 14. 12.2020;

Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico sociai6, buget, finan{e, administrarea domeniului public Ai privat agriculturd,
gospoddrire comunalS, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qi amenajarea
teritoriului

13. Diverse

Caracterul public al Eedinfelor Consiliului local se asigurd qi prin accesul celor
interesa{i, in condiliile legii, la procesele-verbale ale qedinlelor consiliului local, la
hotdr6rile consiliului local, la instrumentele de prezentare qi motivare a acestora precumqi prin vizualizarea acestora pe pagina de internet a primdriei putna
www.primariaputna.ro in Monitorul Oficial Local .

Secretar g comuna


