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JUDETUL SUCEAVA
PRIMAzuA COMLINEI PI]TNA
SECRETAR GENERAL COMTNA

Nr. 4938 din 21.t02022

Anun{ privind organizarea unei qedin{e publice

in conformitate cu prevederile Hotardrii Guvernului nr. 83112022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5212003 privind transparenla
decizionald in administralia publicS, vi aducem la cunoqtintd cd in data de 24.10.2022,
ora 10, la Sala de qedinle a Cdminului cultural Putna/online, va avea loc Aedinla publici
a Consiliului local Putna, cu urmdtoarea ordine de zi:

l.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfbqurare a qedin{ei extraordinare a

Consiliului local din data de 12.10.2022,
2. Proiect de hotirAre nr. 4932 din 21,10.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 88

din 26.11.2021 referitoare la aprobarea volumului de masi lemnoasi din fondul forestier
proprietate publici a comunei Putna, jude{ul Suceava, administrat de Ocolul Silvic Putna
ce se recolteazi in anul 2022 qi modul de valorificare a acestuia inifiat de primarul
comuneil
Referat de aprobare nr. 4931 din 2t .10,2022;
Raporlul Biroului financiar-contabil, achizitli pr.rblice, urbanism qi amenajarea teritoriului
inregistrat nr. 4933 din 21.10,2022;
Aviz consultativ Comisia Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
socialS, buget, finanle, administrarea domeniului public qi privat agriculturi, gospoddrire
comunal[, proteclia mediului, servicii, comer[, urbanism qi amenajarea teritoriului.

3. Proiect de hotlrfrre nr. 4935 din 21.10.2022 privind aprobarea prefului de
vdnzare pentru masa lemnoasi din fondul forestier proprietate publici a comunei Putna,
jude{ul Suceava, ce se recolteazil in anul 2022, din partizile 8045, 8046, 8047 qi 8048 inifiat
de primarul comuneil
Referat de aprobar e nr . 4934 din 2 1 .10 .2022;

Raportul Biroului financiar-contabil, achizi\li publioe. urbanism qi amenajarea teritoriului
inregistrat nr. 4936 dtn 21 .10,2022;
Aviz consultativ Comisia Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociald, buget, finanJe, administrarea domeniului public qi privat agricultur[, gospod[rire
comunall, protectia mediului, servicii, corner{, urbanism qi amenajarea teritoriului.
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