
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A
nr. 33 din 31.08.2018

privind modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr. 38/16.08.2016 privind
stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice
și agenților economici la realizarea acțiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în

interiorul localităţii 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 sub nr. 4804 din 3.08.2018;
- Raportul d-lui Strugariu Mircea-Andrei, viceprimarul comunei Pîrteştii de Jos,

judeţul Suceava înregistrat sub nr. 4806 din 3.08.2018;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local prin care
avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului Local prin care
avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;

- Prevederile art. 4, art 18 Ordonaței de Urgență a Guvernului nr. 21 din 30
ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), c), d), alin. (4) lit. e), f)
alin. (6) lit. a), art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea anexei 1 la HCL nr. 38/16.08.2016
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice
și agenților economici la realizarea acțiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în
interiorul localităţii Pîrteștii de Jos, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Consilierii locali vor îndruma cetățenii şi vor monitoriza activitățile întreprinse
pe sectoarele de activitate pe care au fost repartizaţi şi vor exercita toate atribuţiile în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. Secretarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Constantin-Marcel

Contrasemnează,

Secretar comună



Ciornei Laura


