JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMTII{EI PUTNA
SECRETAR GENERAL C OMTINA
Nr. 3692 din 08.07.2021

ANUNT
$EDINTA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

In temeiul dispoziliilor afi. 8, alin, (l) $i (2) din Legea nr. 5212003 privind transparenla
decizionala in administralia publica, republicatd 9i a art. 135 alin. (4) din O.U.G. nr.57l}0l9 privind

Codul administrativ vd informdm cd lucrdrile gedinlei extraordinare a Consiliului Local comunal
Putna, judetrul Suceava, va avea loc in ziua de 09.07.2021, orele 09 in sala mare a Cdminului cultural
Putna cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:

o
a

a
a

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfEgurare a qedinlei ordinare a Consiliului
local din data de 30.06.2021.
2. Proiect de hotlr6re nr. 3686 din 08.07.2021 referitoare Ia aprobarea volumului de mas[
Iemnoasi din fondul forestier proprietate public[ a comunei Putna, judeful Suceava, administrat
de Ocolul Silvic Cirlibaba, ce se recolteazd, in anul 2021 qi moclul de valorificare a acesteia
,
ini{iat de primarul comunei;
Referat de aprobare nr. 3685 din 08.07.2021;

Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea
teritoriului nr. 3687 din 08.07.202 I ;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociald, buget,
finanle, administrarea domeniului public ai privat agriculturd, gospoddrire comunal6, proteilia
mediului, servicii, comert, urbanism qi amenajarea teritoriului
3. Proiect de hotirdre nr. 3689 din 08.07.2021 privincl aprobarea prefului de v0nzare
pentru masa lemnoasd din fondul forestier proprietate publici a comunei putna, jude(ul
Suceava, ce se recolteazilin anul202l, din partida 5091, inifiat de primarul comunei;
Referat de aprobare nr. 3688 din 08.07.2021;
Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice. lond funciar, urbanism qi amenajarea
teritoriului nr. 3690 din 08.07.2021;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de clezvoltare economico social6, buget,
finanle, administrarea domeniului public gi privat agriculturd, gospod6rire comunal6, proteilia
mediului, servicii, comerl, urbanism gi amenajarea teritoriului
4. Diverse

Caracterul public al gedinlelor Consiliului local se asigurd gi prin accesul celor interesali, in
condiliile legii, la procesele-verbale ale ;edinlelor consiliului local, la hotdrdrile consiliului local, la
instrumentele de prezentare qi motivare a acestora precum gi prin vizualizarea acestora pe pagina de
internet a primdriei Putna www.primariaputna.ro in Mbnitorul oficial Local
,
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