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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

 COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind revocarea HCL nr. 33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind   plata  

sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit 
pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava 

 
Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul 
Suceava, înregistrată la nr. 6977 din 7.10.2015; 
- Raportul Compartimentului de resort din aparatul permanent al primarului comunei Pîrteştii de Jos, 
înregistrat la nr. 6979 din 7.10.2015;  
- Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de 
Jos, înregistrat la nr. 7942  din 27.10.2015;  
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local al comunei  Pîrteştii de 
Jos, înregistrat la nr. 7945 din 27.10.2015;     
- Prevederile art.  7 lit.a) și b), art. 15 alin.(1) lit.a), alin. (4) lit.d) și alin.(5)   din        Legea nr. 
407 din 9.11.2006  a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările şi completările 
ulterioare;    
- Adresa Instituției Prefectului- județul Suceava nr.10220/30/6 din 30.09.2015, înregistrată la 
Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr. 6847 din 2.10.2015, prin care solicită reanalizarea 
hotărârilor nr. 33 și 34 din 26.06.2015 pentru intrarea în legalitate. 
 
          În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.18,  art. 45 
coroborat cu art. 115 lit b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
  

Art. 1. Se  revocă HCL nr. 33/26.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind   plata  
sumei datorate proprietarilor de păduri și/sau terenuri aparținând unui fond cinegetic constituit 
pe raza localității Pîrteștii de Jos, jud. Suceava deoarece măsura dispusă nu se regăsește în 
temeiul legal. 
    
Art. 2. Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul 
Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință, 

Strugariu Lenuța 
 
 

 
     Pîrteştii de Jos, 29.10.2015                                                             Contrasemnează :     
Nr. 49                                                                                   Secretarul comunei, 
                                                                                                                Ciornei  Laura                                                            


