JUDETUL SUCEAVA
PzuMAzuA COMLINEI PUTNA
SECRETAR GENERAL COMLNA

Nr.4994 din23.09.202t
ANTINT

$EDNTA PUBLICA A CONSILIULI]I LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispoziliilor art. 8, alin. (1) qi (2) din Legea nr.

5212003 privind

transparenla decizionald in administralia publicd, republicatd qi a art. 135 alin. (a)
din
O.U.G. nt, 5712019 privind Codul administrativ vd informdm cd lucr6rile gedinlei
extraordinare, de indatS, a Consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va
avea
loc in ziua de 24.09.2021, orele 09 in sala mare a Cdminului cultural putna cu urmatorul
proiect al ordinii de zi:

o
o

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal
de desfbqurare a qedin{ei
extraordinare a consiliului local din data de 17 .og.2o2l.
2, Proiect de hotlrire nr. 4984 din 23.09.2021 privind modificarea
Ei
completarea H.C.L. nr. 5 din 29.01.2021 referitoare la aprobarea volumului de
masi lemnoasi din fondul forestier proprietate publici a comunei putna, judeful
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna, ce se recolteazi in anul Z0Zl,
ini{iat
de primarul comuneil
Referat de aprobare n_r. 4983 din23.09.2021;
Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism gi
amenajarea teritoriului nr. 4985 din 23.09.2021;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociala, buget, finanle, administrarea domeniului puttic qi privat agriculturd,
gospoddrire
comunalS, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism-qiu-.rru3-urea
teritoriului.
3' Proiect de hotirffre nr. 4987 din 23.09.2021 privind aprobarea tarifelor
pentru prestlrile de servicii de exploatiri forestiere pentru
-i.u Iemnoasi din
fondul forestier proprietate publici a comunei Putna,
;ua.1ut Suceava, propusi
se

o

pentru licita(ie, negocieri prestiri servicii silvice, ru, in regie p.opri.
..
recolteazi in anul 2021din partizile 8014 qi 8015, inifiat de prim-arul comuneil

Referat de aprobare n.r. 4986 din23.09.2021;

o

Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism
amenajarea teritoriului nr. 4988 din 23.09.2021 ;

qi
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Aviz consultativ comisia de

ialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociala, buget, finanfe, administrareu domeriului
public ai privat agriculturd, gospoddrire
comunala, protec{ia mediului, servicii, comerf,

a

o

spec

u.fa.rism-gi'u-.nu;]L teritoriului
4' Proiect de hotrrire nr. 4gg0 din 23.09.2021privind
aprobarea prefului de
vdnzare pentru masa lemnoasr din fondul forestier
proprietaie publicr a comunei
Putna, judeful Suceava, ce se recolteaz5 in anul
2021,din parti zile g012,g013, g014
Ei 8015 , ini{iat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 49g9 din23.09.2021;
Raportul Biroului financiar- contabil,_ achizilii publice,
fond funciar, urbanism gi
I
amenajarea teritoriului nr. 4991 din 23.0g.2021;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe
de dezvoltare economico
sociald, buget, finanle, administrarea domenirlui
ptiblic ai privat agriculturd, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comer!,
urLanism'giu*.rru3"*Lu teritoriului
5. Diverse

caracterut qy-b.tlt al qedin{elor consiliului local
se asigurd Ei prin accesul celor
interesafi, in condiliile legii, la procesele-verbale
ale gedinlelor consiliului local, la
hotdrdrile consiliului local, la instrumentele
de prezentare qi motiv are aacestora precum
qi prin vizualizarea acestora pe pagini
de internet a primdriei putna
www.primariaputna.ro in Monitorul Oficiallocal
.
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