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JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMLINEI PUTNA
SECRETAR GENERAL COMTINA

Nr.6616 din 14.12.2021

ANLINT

$EDINTA PIIBLICA A CONSILIULUI LOCAL PUTNA, JUDETUL SUCEAVA

in temeiul dispoziliilor art. B, alin. (1) gi (2) din Legea nr. 5212003 privind
transparenla decizionald in administralia publicd, republicati Ei a art. 135 alin. (a) din
O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ vd informim ci lucrdrile gedinlei
ordinare a Consiliului Local comunal Putna, judelul Suceava, va avea loc in ziua de
26.11.2021, orele 09 in sala mare a Cdminului cultural Putna cu urmdtorul proiect al
ordinii de zi:

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfrqurare a qedinlei ordinare
a Consiliului local din data de 26.11.2021 .

2. Proiect de hotlrire nr. 6587 din 14.12.2021privind rectificarea bugetului
local de venituri qi cheltuieli pentru anul 2021, ini(iat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 6586 din 14.12.2021;
Raportul Biroului financiar- contabil, achrzi\ii publice, fond funciar, urbanism gi
amenajarea teritoriului inregistrat nr. 6588 din .14.12.202I;
Aviz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
social6, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat agriculturd, gospoddrire
comunald, protec{ia mediului, servicii, comerf, urbanism gi amenajarea teritoriului

3. Proiect de hotir6re nr. 6590 din 14.12.2021privind aprobarea contului de
incheiere a exerci{iului bugetar pe trimestrul IV al anului 2021, ini(iat de primarul
comuneil
Referat de aprobare nr. 6589 din 14.12.2021;
Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achizilti publice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6591 din 14.l2,2OZI;
Avrz consultativ Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
social6, buget, finanle, administrarea domeniului public gi privat agriculturd, gospoddrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism qi amenajarea teritoriului

4. Proiect de hotlrfire nr. 6593 din 14.12.2021privind punerea la dispozi{ia
proiectului ,,Managementul riscului la inunda{ii in bazinul riului Suceava, jude{ul
Suceava", beneliciar ANAR - Administra(ia Bazinali de Api Siret, a unor terenuri
aflate in proprietatea uniti{ii administrativ-teritoriale comuna Putna, jude(ul
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Suceava, in vederea realizdrii investi{iilor aferente acestuia, ini(iat de primarul
comuneil

Referat de aprobare nr. 6592 din 14. 12.2021;
Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism gi amenajarea teritoriului nr. 6594 din 14. 12.2021;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociala, buget, finanle, administrarea domeniului puttic qi privat agriculturd, gospoddrire
comunala, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism'giu*.ru.yLea teritoriului.

5. Proiect de hotir6re nr. 6600 din 14.12.i021 privind modificarea qi
completarea H.C.L. nr. 88 din 26.11,2021 referitoare la aprobarea volumului demasi lemnoasi din fondul forestier proprietate publici a comunei putna, jude(ul
Suceava, administrat de Ocolul Silvic Puina, ce se recolteazi in anul 2022Eimodut
de valorificare a acestuia , ini{iat de primarul comuneil
Referat de aprobare nr. 6599 din 14.12.2021;
Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6601 din 14.12.2021;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finanle, administrarea domeniului putuc qi privat agricultura, gospoddrire
comunalS, protectia mediului, servicii, comer{, urbanism-qiurn.ru3"area teritoriului

6' Proiect de hotirfire nr. 6603 din 14.12.2021 privind aprobarea tarifelor
pentru prestirile de servicii de exploatlri forestiere pentru -u., Iemnoasi dinfondul forestier proprietate publici a comunei Putna, ;uO.trut Suceava, propusl
pentru licita(ie , negocieri prestiri servicii silvice, ru,, irr- regie p.opri. .. ,.
recolteazr in anul 2022 din partida g030, ini{iat de primarul comrinei;
Referat de aprobare nr. 6602 din 14.12.2021;
Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,
urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6604 din 14. 12.2021;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
social6, buget, finan{e, administrarea domeniului puttic qi privat agriculturd, gospodlrire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism-giu*.r,4"*ea teritoriului.

7' Proiect de hotlrire nr. 6606 din 14.12.2021 privind aprobarea prefului de
vfrnzare pentru masa lemnoasi din fondul forestier proprietate publici a comunei
Putna, judeful suceava, ce se recolteazl in anul 2022, din partida g030, inifiat de
primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 6605 din 14.12.2021;

o

o

o

o



a

a

JTIDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMI.NEI PUTNA
SECRETAR GENERAL COMTNA

Raportul Raportul Raportul Biroului financiar- contabil, achiziliipublice, fond funciar,urbanism qi amenajarea teritoriului nr. 6607 din 14. 12.2021;
Aviz consultativ comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
socialS, buget, finanle, administrarea domeniului priutic-gi privat ajricuttur6, gospodirire
comunald, proteclia mediului, servicii, comerf, urbanism'qi u-.n4"*a teritoriului

8' Proiect de hotirflre nr. 6609 din 14.12.2021p.irino ul.g.".u pregedintelui
de qedin{i, inifiat de primarul comuneil

Referat de aprobare nr. 6608 din 14.12.2021;
Raportul Raporful secretarului general al comunei nr. 6610 din t4.12.2021 ;Aviz consultativ comisia pentru administralia pubiici local6, juridicd, apdrarea ordinii giliniqtei publice a drepturilor cet6{enilor.

9' Proiect de hotirAre nr. 6612 din 14.12.2021 privind aprobarea
func(ionirii uniti(ilor de invifimdnt preuniversitar de stat din cadrul comunei
Putna, jude{ul suceava, pentru anul gcolar 2022-2023, ini{iat de primarul
comuneil

Referat de aprobare nr. 6611 din 14.12.2021;
Raportul Biroului financiar-conlabil,_ achizilii publice, urbanism gi aryenajareateritoriului inregistrat nr. 6613 din 14. l2.2O2l;
Aviz consultativ comisia inv6{5m6nt sdndtate qi familie, munc6 gi proteclie
social6,activitdli social- culturale, culte, proteclie copii.

10. Diverse
caracterul qy-bll. al qedinlelor consiliului local se asigurd Ei prin accesul celorinteresa{i, in condiliile legii, la procesele-verbale ale qedinlelor consiliului local, lahotdrdrile consiliului locai, la instrumentele de prezentare Ei motivare a acestora precum9i prin vizualizarea acestora pe pagina de internet a prim6riei putna

www.primariaputna.ro in Monitorul Oficial Local .
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