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  H O T Ă R Â R E 
 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 

local al comunei 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, judeţul Suceava d-l Toma Ioan 
Pavel, înregistrată sub nr. 9132 din 8.12.2015; 

- Raportul secretarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 9133 din 
8.12.2015; 

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr.9547 
din data de  22.12.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 

- Raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr.9551 
din data de 22.12.2005, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 

- 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 Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 
         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. (a) art. 45 alin. (1), alin. 
(2), lit. a) 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 modifică şi se completează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava conform anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Noul Regulament modificat și completat va intra în vigoare începând cu data de 1 
ianuarie 2016, cu aceeași dată se abrogă Hotărârea Consiliului Local Pîrteștii de Jos nr. 60 din 
27.11.2008. 

Art.3. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei 
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
                                     Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
                                     Strugariu Nicanor                                     Secretarul comunei, 
                                                                                                                          Ciornei Laura 
 
 
 
 
 
Pîrteştii de Jos, 28.12.2015 
Nr. 58 
Hotărâre adoptată cu votul majorităŃii consilierilor în funcŃie. 


