
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 990 din 18.02.2016 

           P R O I E C T
H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea întocmirii tuturor documentaţiilor de proiectare 
(deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de execuție, verificare și asistență tehnică)

pentru obiectivul de investiţie :  ”Amenajare/pavare căi pietonale pe DJ 178 A de la
sediul Primăriei comunei  Pîrteştii de Jos până la limită UAT cu Cacica, comuna Pîrteştii

de Jos, judeţul Suceava”

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

- Expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Pîrteştii  de  Jos  la  acest  Proiect  de  hotărâre,
înregistrată la nr. 989 din 18.02.2016; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos înregistrat la
nr.___  din _______;

-  Capitolul II  pct. 1 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,  cu  
modificările și completările ulterioare

- Prevederile  art.  1 alin.(1),  art.  2 alin.(3),  Cap.II art.  14,15 și 19 alin. (2) din Ordonanța  
Guvernului  nr.  43/2007  privind  regimul  drumurilor,  republicată,  cu  modificările  și  
completările ulterioare

-   Hotărârea Consiliului Local nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava și a Programului   de  investiții
pentru anul 2016

     În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d), e), alin. (6)  lit. a) pct. 13,
art. 45 alin. (1), alin. (2) lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

         Art.1. Se aprobă întocmirea tuturor  documentaţiilor de proiectare (deviz general, proiect
tehnic,  caiet  de  sarcini,detalii  de  execuție,  verificare  și  asistență  tehnică)   pentru  obiectivul  de
investiţie :  ”Amenajare/pavare căi pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primăriei comunei  Pîrteştii de
Jos până la limită UAT cu Cacica, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava       
        Art.2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Iniţiator:
Primar,

Toma Ioan Pavel
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                            Secretar comună,

                                                                                                                Ciornei  Laura  
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