
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEȘTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea demarării procedurii de concesionare a amplasamentului studiat în suprafaţă de 30116 mp teren 
proprietate publică a statului şi identificat în planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care se vor ocupa  60 mp 
pentru amplasare şi construire punte pietonală”La Muşuleac” şi 396 mp pentru amplasare şi construire gabioane, peste 

pârâul Soloneţ din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava 
 Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de domnul primar, înregistrată cu nr. 9467 din 17.12.2015;  
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos înregistrat la 

nr.9468 din 17.12.2015; 
- Hotărârea Consiliului Local Pîrteştii de Jos cu nr. 21 din 24.05.2012 prin care s-au  aprobat 

documentaţiile- Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Caiet de Sarcini, studii de teren, documentaţii avize 
precum şi execuţia  obiectivului de investiţie” Construire punte pietonală şi apărări de maluri la Muşuleac peste 
pârâul Soloneţ, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava” 

- Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Pîrteștii de Jos nr.43 din 29.09.2015 privind rectificarea 
bugetului local  al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava şi modificarea  Listei de investitii pentru anul 2015 
din care rezultă că lucrarea este înscrisă la pct.A   ”OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN   CONTINUARE” 

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr.9547 din 
data de  22.12.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 

- Raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr.9551 din 
data de 22.12.2005, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 

- Raportul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr.9553 din 
data de 22.12.2005, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 

În conformitate cu: 
 -  prevederile art. 33 și art. 34 din Legea apelor nr. 107/25.09.1996 cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36 alin.(1) și (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e) art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă demararea procedurii de concesionare a amplasamentului studiat în 
suprafaţă de 30116 mp, teren proprietate publică a statului aflat în administrarea A.N. Apele 
Române-A.B.A. Siret, suprafață identificată în planul topografic vizat de O.C.P.I. Suceava din care 
se vor ocupa  60 mp pentru amplasare şi construire punte pietonală”La Muşuleac” şi 396 mp pentru 
amplasare şi construire gabioane, peste pârâul Soloneţ din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava. 
          Art. 2. Primarul, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri în vederea realizării Obiectivului de investiție ”Construire punte pietonală și apărări de 
maluri ”la Mușuleac” peste pârâul Soloneț din comuna Pîrteștii de Jos,jud.Suceava” 
             
                                     Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
                                     Strugariu Nicanor                                     Secretarul comunei, 
                                                                                                                          Ciornei Laura 
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