ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiilor :
Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construire şi Expertiză tehnică
pentru autorizarea și realizarea lucrărilor ”Amenajare grup sanitar şi creare nou acces
pentru pacienţi la dispensarul uman din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”
Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos la acest Proiect de hotărâre, înregistrată
sub nr. 9469 din 17.12.2015;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos înregistrat la nr.9470 din
17.12.2015;
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr. 9548 din data
de 22.12.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;
- Prevederile art. 6 alin. (10) și (1) din Ordinul nr. 1338 din 31.07.2007 pentru aprobarea Normelor
privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1),alin. (2) lit. b) și d), alin.(4) lit d), alin. (6) lit a) pct 3, art.
45 alin. (1), coroborate cu art. 115 alin.(1), lit.b), alin.(3) lit.b) și alin.(7) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă documentaţiile: Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construire şi
Expertiză tehnică pentru autorizarea și realizarea lucrărilor ”Amenajare grup sanitar şi creare nou acces
pentru pacienţi la dispensarul uman din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava” conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Primarul, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului şi
Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite și achiziții publice din cadrul Primăriei Pîrteştii de
Jos, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Nicanor
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Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Ciornei Laura

