ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 30 din 15.05.2015 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”

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava nr.5019 din
24.07.2015 la acest Proiect de hotărâre;
- Adresa Instituției Prefectului- județul Suceava nr. 7205/30/6 din 14.07.2015, înregistrată la
Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr. 4943 din 22.07.2015, prin care solicită reanalizarea
hotărârilor nr. 29 și 30 din 15.05.2015 pentru intrarea în legalitate.
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. (1), coroborate cu art. 115 alin.(1), lit.b),
alin.(3) lit.b) și alin.(7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului local nr. 30 din 15.05.2015 privind aprobarea plății
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”.
Art. 2. Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Iniţiator,
Primar,
Toma Ioan Pavel

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei,
Ciornei Laura

