
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 25.11.2015 ora 1400

Toma Ioan-Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Adresa nr. 63071/4.11.2015 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

și înregistrată la Primăria comunei Pîrteștii de Jos la nr. 8244 din 6.11.2015 prin care se
solicită rectificarea bugetului local în termen de 30 zile de la data de intrare în vigoare a
OUG nr. 47/2015;

- Adresele nr. 288/4.11.2015 și 290/9.11.2015 prin care Asociația Județeană pentru Apă și
Canalizare Suceava ne comunică solicitările comunelor Dornești, Iacobeni,Hânțești, Vadu
Moldovei și Pătrăuți de a se asocia în cadrul AJAC Suceava precum și solicitarea comunei
Siminicea de retragere din asociație și solicită adoptarea hotărârii de consiliul local până la data
de 27.11.2015

- 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. (1), 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
25.11.2015 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 de îndată a Consiliului local Pîrteştii de Jos din data
29.10.2015;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava pentru anul 2015

3. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociația Judeţeană pentru Apă şi Canalizare
Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local
Pîrteștii de Jos în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri,
retragerea unor membri, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv
și a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației având ca obiect imobilul-teren în suprafață de
1300 mp situat în extravilanul satului Pîrteștii de Jos, comuna Pîrteștii de Jos,jud.Suceava

5. 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, 9.11.2015 Secretar comună,
Nr. 166 Ciornei Laura


