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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS
Consiliul Local

HOTĂRÂREA
nr. 15 din 31.03.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
ai investiției ”Construire Punte pietonală și apărări maluri la Mușuleac, pârâul Soloneț,

sat Pîrteștii de Jos, com Pîrteștii de Jos, jud.Suceava ”

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

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava, înregistrată la nr. 2312 din 30.03.2017;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat la nr.2314 din data de 30.03.2017;

- Raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Pîrteștii de Jos, prin care
avizează favorabil proiectul de hotărâre ;

- Hotărârea Consiliului local nr. 21 din 24.05.2012 privind aprobarea și plata
documentațiilor Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Caiet de sarcini, Deviz de execuție, Studii
de teren și documentații pentru avize, necesare realizării investiției ”Construire Punte Pietonală
și apărări maluri la Mușuleac,pârâul Soloneț, sat Pîrteștii de Jos, com Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava ”;

- Hotărârea Consiliului local nr. 12 din 23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al comunei Pîrteştii de Jos, jud.Suceava, aprobarea utilizării excedentului
anului 2016 și a Programului de investiții pentru anul 2017
- Dispoziţiile art. 44 alin (1) și alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art 291 alin.(1) lit.b) al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările

și completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit.d), lit.e), art. 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 indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției ”Construire Punte
Pietonală și apărări maluri la Mușuleac, pârâul Soloneț, sat Pîtreștii de Jos, com Pîrteștii de Jos,
jud.Suceava ” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava și aparatul de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Pîrteștii de Jos, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Popovici Dumitru

Contrasemnează,
Viză CFP

Secretar comună,
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Consilier superior
Ciornei Laura

Gorcea Mihaiela


