
 
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 14.08.2015 ora 1400 

 
 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 
14.08.2015 ora 1400  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 ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 
22.07.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și 
modificarea  listei de investiții pentru anul 2015;    

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Pîrteștii de 
Jos, jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social și cultural, unor persoane din 
comuna Pîrteștii de Jos; 

4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere pentru spațiul poștă sat Pîrteștii de Jos, nr. 
2891 din 29.05.2014;  

5. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 29 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii 
lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru 
lucrarea”Modernizare drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în comuna Pîrteştii de 
Jos, judeţul Suceava”; 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 30 din 15.05.2015 privind aprobarea plăţii 
lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 3007 din  8 mai 2015 pentru lucrarea 
„Reparaţii curente la căminul cultural „Loncuţ” Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, respectiv executarea lucrărilor de refacere 
scenă, refacere pardoseală,refacere planşeu, verificare şi refacere instalaţie electrică, instalare parastrăsnete la cămin şi biblioteca 
comunală amplasată adiacent clădirii căminului, subzidire pereţi interiori, refacere tencuiala şi revopsire, refacere lambriu, 
confecţionare şi montare copertine/apărători căi de acces,refacere fundaţie şi elevaţie împrejmuire cu montare stâlpi 

7. 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,  6.08.2015                                                                                  Secretar, 
Nr. 119                                                                                                          Ciornei  Laura                   


