
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS 

PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIE 
 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava în şedinţă ordinară pentru ziua de 28.12.2015 ora 1400 

 
 Toma Ioan-Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 
            Având în vedere:  

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr. 60 din 27.11.2008; 

      În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (4), art. 68 coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

DISPUN:  
 

      Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos în şedinţă ordinară pentru ziua de 
28.12.2015 ora 1400  la sediul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.  
             Şedinţa se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului local şi va avea următorul  
Proiect al ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data 
18.12.2015; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza 
comunei Pîrteştii de Jos, pentru anul școlar 2016-2017; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de concesionare a amplasamentului 
studiat în suprafaţă de 30116 mp teren proprietate publică a statului şi identificat în planul 
topografic vizat de O.C.P.I. Suceava, din care se vor ocupa 60 mp pentru amplasare şi construire 
punte pietonală”La Muşuleac” şi 396 mp pentru amplasare şi construire gabioane, peste pârâul 
Soloneţ din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 

5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor : DocumentaţieTehnică pentru 
Autorizaţia de Construire şi Expertiză tehnică în vederea realizării investiţiei” Amenajare grup 
sanitar şi creare nou acces pentru pacienţi la dispensarul uman din comuna Pîrteştii de Jos, 
judeţul Suceava”; 

6. Cereri, petiţii, sesizări.         
                    

             Initiatorul proiectului de hotărâre-  D.l Toma Ioan Pavel,  primarul comunei Pîrteştii de Jos, 
jud.Suceava. 
 
      Art. 2 Secretarul comunei Pîrteştii de Jos va aduce la cunoştintă publică  prevederile prezentei 
dispoziţii.                         

Primar, 
Toma Ioan Pavel 

 
                                                                                   
 
                    
                                                                                                                Avizat pentru legalitate 
Pîrteştii de Jos, 18.12.2015                                                                       Secretar comună, 
Nr. 180                                                                                                           Ciornei  Laura                   


