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ANUNJ 

$EDINJA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDEJUL S UCEAVA 

 

 
In temeiul dispozi{iilor art. 8, alin. (1) §1 (2) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparen{a decizionala in administra{ia publica, republicata st a art. 135 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ va informam ca lucrarile §edin{ei 

extraordinare a Consiliului Local comunal Putna, jude{ul Suceava,  va avea loc in ziua  

de 18.06.2021, orele 13 in sala mare a Caminului cultural Putna cu urmatorul protect a1 

ordinii de zi: 

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desUa§urare a §edin{ei 
extraordinare a Consiliului local din data de 08.06.2021. 

2. Proiect de hotñrare nr. 3326 din 17.06.2021 privind modificarea si 
completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la  aprobarea  volumului  de 
masa lemnoasñ din fondul forestier proprietate publicñ a comunei Putna, jude{ul 
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazñ  in anul 2021,  ini{iat 
de primarul comunei; 

• Referat de aprobare nr. 3325 din 17.06.2021; 

•  Raportul Biroului financiar- contabil, achizi{ii publice, fond funciar, urbanism §i 
amenajarea teritoriului nr. 3 u27 din 17.06.2021; 

• Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico 
sociala, buget, finance, administrarea domeniului public §i privat agrictiltura, gospodarire 
comunala, protec{ia mediului, servicii, comers, urbanism §i amenajarea teritoriului 

3. Proiect de hotñrare nr. 3329 din 17.06.2021 privind aprobarea tarifelor 
pentru prestñrile de servicii de exploatñri forestiere pentru masa lemnoasñ din  
fondul forestier proprietate publica a comunei Putna, jude{ul Suceava, propusñ 
pentru licita{ie, negocieri prestñri servicii silvice, sau in regie proprie ce se 
recolteazñ in a mil 2021 din partida 8003, ini{iat de primarul comunei ; 

• Referat de aprobare nr. 3328 din 17.06.2021; 

• Raportul Biroului financial- contabil, achizi{ii publice, fond funciar, urbanism §i 
amenajarea teritoriului nr. 3330 din 17.06.2021; 
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• Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico 
sociala, buget, finance, administrarea domeniului public §i privat agriculturñ, gospodarire 
comunala, protec{ia mediului, servicii, corner, urbanism §i amenajarea teritoriului 

4. Proiect de hotñrare nr. 3332 din 17.06.2021 privind aprobarea pre{ului de 
vfinzare pentru masa lemnoasñ din fondul forestier proprietate publicñ a comunei 
Putna, jude{ul Suceava, ce se recolteaz3 in anul 2021, din partida 8003, ini{iat de 
primarul comunei; 

• Referat de aprobare nr. 3331 din 17.06.2021; 

•  Raportul Biroului financiar- contabil, achizi{ii publice, fond funciar, urbanism §i 
amenajarea teritoriului nr. 3333 din 17.06.2021; 

• Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico 
sociala, buget, finance, administrarea dolceniului pribllc §l privat agricultura, gospodarire 
comunala, protec{1a mediului, servicii, comer{, ui’banism §i amenajarea terltoriului 

5. Diverse 

 
 
 

 
Caracterul public al sedintelor Consiliului local se asigura si prin accesul celor 

interesati, ln conditiile legii, la procesele-verbale ale sedintelor consiliului local, la 
hotararile consiliului local, la instrumentele de prezentare si motlvare a acestora precum 
si prin vizualizarea acestora pe pagina de internet a primariei Putna 
www.primariaputna.ro in Monitorul Oficial Local 
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