
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS

Consiliul Local

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
înregistrat sub nr. 106 din 6.01.2017;

- Raportul secretarului comunei înregistrat la nr. 108 din 6.01.2017;
- Raportul comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul Consiliului Local prin care avizează favorabil
Proiectul de hotărâre ;
-Prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;-
-Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 71 alin.(1) și (2) din Legea nr. 24 din 27.03.2000 privind privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (1) și
alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin.
(5) - (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se rectifică art 3 al H.C.L nr. 39 din 16.08.2016 privind aderarea comunei

Pîrteștii de Jos la Asociaţia Comunelor din România care va avea următorul cuprins:
” Art. 3. Obligaţiile financiare rezultate din acordul de aderare la Asociația

Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos. ”

ART.2 Primarul comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava prin Compartimentul financiar-
contabil, taxe și impozite locale și achiziții publice, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri

Președinte de ședință
Lazarovici Elena

Contrasemnează:
Secretarul comunei,

Ciornei Laura

Control financiar preventiv

HOTĂRÂRE
privind rectificarea art 3 al H.C.L nr. 39 din 16.08.2016 privind aderarea

comunei Pîrteștii de Jos la Asociaţia Comunelor din România



Pîrteștii de Jos, 31.01.2017 Consilier principal
Nr. 2 Gorcea Mihaiela


