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JUDETUL SI]CEAVA
PzuMARIA COMIJNEI PTJTNA
SECRETAR GENERAL COMLINA

Nr.392 din2l.0l.202l

ANUNT

$EDNTA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispoziliilor ar1.8, alin. (1) qi (2) din Legea nr.5212003 privind
transparenla decizionald in administra{ia public6, republicata qi a art. 135 alin. (a) din
O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ vd informdm cd lucrdrile qedinlei

ordinare a Consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va avea loc in ziua de

29.01.2021, orele 14 in sala mare a Cdminului cultural Putna cu urmdtorul proiect al

ordinii de zi:

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfrgurare a qedinlei ordinare
a Consiliului local din data de 21.12.2020.

2. Proiect de hotirf,re nr. 6408 din 08.12.2020 privind organizarea pazei
comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice gi ale ceti(enilor qi a

protecfiei persoanelor din cadrul comunei Putna, jude{ul Suceava pentru anul
2021, ini{iat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 6407 din 08.12.2020;
Rapofiul Comparlimentuiui deservire generald Ei pazd inregistrat nr. 6409 din
08.12.2020;
Avrz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat agriculturd, gospoddrire
comunal6, proteclia mediului, servicii, comer!, urbanism qi amenajarea teritoriului

3. Proiect de hotirire nr. 6417 din 08.12.2020 privind instituirea de taxe
speciale pentru prestarea unor servicii publice locale in anul 2021, ini{iat de
primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 6416 din 08.12.2020;
Raportul Biroului financiar-contabil, achrzilii publice, urbanism qi amenajarea
teritoriului inregistrat nr. 6418 din 08. 12.2020;
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Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat agriculturd, gospoddrire
comunalS, proteclia mediului, servicii, comerJ, urbanism qi amenajarea teritoriului

4. Proiect de hotirire nr. 6420 din 08.12.2020 privind stabilirea taxelor in
sume fixe pentru inchirierea terenurilor ce apar(in domeniului public gi privat al
comunei qi a taxelor percepute pentru desfacerea mlrfurilor gi produselor
agroalimentare gi industriale, pe domeniul public Ai privat al comunei pentru anul
2021 , ini{iat de primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 6419 din 08.12.2020;
Raporlul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 642I din08.12.2020;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programet\vrz consultatlv Uomlsla de specralrtate pentru programe de dezvoltare economico
social6, buget, finanle, administrarea domeniului public Ai privat agriculturd, gospoddrire
comuna16, proteclia mediului, servicii, comerJ, urbanism qi amenajarea teritoriului

5. Proiect de hotlrire nr. 64ll din 08.12.2020 privind aprobarea Planului
de ac{iuni gi lucriri de interes local intocmit in conformitate cu prevederile Legii
nr.41612001 privind venitul minim garantat, iniliat de primarul comuneil

o Referat de aprobare nr. 6410 din 08.12.2020
o Raporlul Raporlul Comparlimentului Gospoddrire comunald nr. 6412 din 08.12.2020 ;o Avrz consultativ Comisia invaldmAnt sdndtate qi familie, muncd qi protec{ie social6,

activitdli social- culturale, culte, protec{ie copii
6. Proiect de hotlrffre nr. 383 din 21.01.2021 privind aprobarea volumului

de masi lemnoas[ din fondul forestier proprietate public[ a comunei Putna,
jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna ce se recolteazi in anul Z02l ,

inifiat de primarul comunei;

Referat de aprobare nr. 382 din 21.01.2021;
Raportul Raporlul Raportul Biroului financiar- contabil, achizilri publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriuiui nr. 384 din 21.01,2021;

o Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
social6, buget, finanfe, administrarea domeniului public qi privat agriculturi, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, come{, urbanism-qiu-.nuj*ea teritoriutui. :SO

7. Proiect de hotirire nr. 386 din 21.01.2021 privind acordarea mandatului
special reprezentantului comunei Putna, jude{ul Suceava, in Adunarea Gene rald a
Asocia{iei Jude{ene pentru Api qi Canalizare Suceava si voteze pentru adoptarea
Actelor Adi{ionale de actualizare, modificare gi completare a Actului Constitutiv qi
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a Statutului Asocia{iei Jude{ene pentru Apn qi Canalizare Suceava qi

imputernicirea Asocia{iei Jude{ene pentru Apn gi Canalizare Suceava sI semneze

prin reprezentantul sIu legal, Preqedintele Asocia{iei, in numele ;i pe seama UAT

comuna Putna, Judeful Suceava, Actul Adi{ional la Actul Constitutiv qi Actul

Adi(ional la Statutul AJAC Suceava , iniliat de primarul comuneil

o Referat de aprobare nr. 385 din 21.01.2021;
o Raporlul Raportul Raporlul Biroului financiar- contabil, achiz\lii publice, fond funciar,

urbanism Ei amenajarea teritoriului nr. 387 din 21.01'.2021;

Avrz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico

socia16, buget, finan{e, administrarea domeniului public qi privat agriculturd, gospoddrire

comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qi amenajarea teritoriului

8. Proiect de hotlrflre nr. 389 din 21.01.2021 privind aprobarea Actelor

adifionale de modificare qi completare ^ Actului constitutiv 9i ^ Statutului

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari de Gestionare a Deqeurilor in Jude{ul

Suceava, si voteze pentru alegerea Preqedintelui qi ^ Consiliului director al

Asociafiei, precum qi imputernicirea Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitarl de

Gestionare a Degeurilor in Jude{ul Suceava si semneze in Adunarea Generali a

Asocia{iei prin reprezentantul sIu legal, Preqedintele Asocia{iei, in numele qi pe

seama comunei Putna, Actele adi{ionale de modificare qi completare a Actului

constitutiv gi a Statutului Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarl de Gestionare a

Deqeurilor in Jude{ul Suceava , ini(iat de primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 388 din 21.01.2021;

Raporlul Raporlul Raporlul Biroului financiar- contabil, achizi\n publice, fond funciar,

urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 390 din 21.01.2021;

Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico

social6, buget, finan{e, administrarea domeniului public gi privat agriculturd, gospoddrire

comunald, proteclia mediului, servicii, comer!, urbanism qi amenajarea teritoriului

g. Raport privind serviciile gi activitalile de asisten{I medical[ comunitard

derulate in anul2020 de cdtre Comparlimentul de asistenld sociald gi autoritate tutelarb

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, judelul Suceava
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Caracterul public al qedinlelor Consiliului local se asigurd qi prin accesul celor
interesali, in condiliile legii, la procesele-verbale ale Eedinlelor consiliului local, la
hotdrArile 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 .

Secretar general


