
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS 

PRIMAR 
 
                                                                     DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pîrteştii de Jos,  
judeţul Suceava în şedinţă ordinară pentru ziua de 31.03.2015 ora 1100   

 
 Toma Ioan-Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 
            Având în vedere:  

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 60 din 27.11.2008; 

      În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1), art. 68 coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

DISPUN:  
      Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos în şedinţă ordinară pentru ziua de 
31.03.2015 ora 1100  la sediul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava. 
             Şedinţa se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului local şi va avea următorul  
Proiect al ordinii de zi: 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei „de îndată” a Consiliului local Pîrteştii de Jos din  data 

19.03.2015; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.12.2014; 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava, 

pentru anul 2015;           
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de majorări pentru unele persoane ce datorează 

majorări de întârziere la impozite şi taxe locale; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al  asistenţilor personali de la Primăria 

comunei Pîrtestii de Jos ,jud.Suceava; 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care 

contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilului de pajişti ce urmează a fi scoase la licitaţie, 

stabilirea modalităţii de administrare a păşunilor prin închiriere şi stabilirea duratei contractului de 
închiriere; 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  amenajamentului pastoral; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei privind închirierea păşunilor, aprobarea 

Caietului de sarcini, stabilirea preţului de pornire a licitaţiei precum şi constituirea comisiilor 
pentru organizarea şi desfăşurarea  licitaţiei şi de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 50 din 28.11.2014 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava. 

11. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali, comisiilor de specialitate, primarului şi 
viceprimarului 

 12.   Cereri, petiţii, sesizări.                            
             Initiatorul proiectelor de hotărâre-  D.l Toma Ioan Pavel,  primarul comunei Pîrteştii de Jos, 
jud.Suceava. 
     Art. 2 Secretarul comunei Pîrteştii de Jos va aduce la cunoştintă publică  prevederile prezentei 
dispoziţii.                         
 

Primar, 
Toma Ioan Pavel 

                                                                                                                   
                                                                                                                Avizat pentru legalitate 
Pîrteştii de Jos, 20.03. 2015                                                                ptr.Secretarul comunei, 
Nr.56                                                                                                                 Ciornei Laura                    


