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COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

  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 
 

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. 4313 din 24.06.2015; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat 
la nr.5018  din 24.07.2015; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local, înregistrat la nr. 5400 din   
10.08.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 

- Prevederile art. 17 alin. (8) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al 
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 60 din 27.11.2008; 

-     Prevederile art. 4 din Statutul comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, aprobat prin HCL nr. 61 din     
       27.11.2008                                  
          În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c), alin. (3) lit. a), alin.8 și 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 conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, 
pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social și cultural, persoanelor nominalizate în anexa 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2.  Se conferă titlul de ”CETĂȚEAN DE ONOARE post-mortem” al comunei Pîrteștii de Jos, 
jud.Suceava, pentru merite deosebite pe plan politic, economic, social și cultural, persoanelor 
nominalizate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 3  Primarul comunei Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, va aduce la îndeplinire prevederile         
        prezentei hotărâri. 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Strugariu Lenuța 
 
 
     Pîrteştii de Jos, 14.08.2015                                                                                    Contrasemnează :      
     Nr. 39                                                                                                               Secretar,                                                                                          
                                                                                                                                        Ciornei  Laura                                               
 


