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COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea plăţii lucrărilor 

ce se execută în baza contractului de lucrări 
nr. 1693 din 31 martie 2015 pentru lucrarea”Modernizare  drum 

comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în 
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 sub nr. 2939 din 7.05.2015;  
- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos înregistrat sub nr. 
2941 din 7.05.2015; 
- Raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr.3100 
din data de  13.05.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 
-   HCL nr. 36/22.11.2013 privind aprobarea documentațiilor de proiectare (PT, CS, DDE, 
verificare tehnică de calitate a PT, DTAC, documentații pentru avize și Expertiză tehnică) 
pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare  drum comunal DC 24 A km 5+273,57-
5+645,92 în comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava 

     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  plata lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 1693 din 31 
martie 2015 pentru lucrarea”Modernizare  drum comunal DC 24 A km 5+273,57-5+645,92 în 
comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, din sumele prevăzute în  bugetul local Cap. 84.02, 
Titlul 71.01.01- Construcții 
        
   Art.2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, prin aparatul de specialitate va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
         Preşedinte de şedinţă,                                                           Contrasemnează:       
             Todosi Petru                                                                    Secretarul comunei, 
                                                                                                          Ciornei Laura 
                                                
 
 
 
Pîrteştii de Jos, 15.05.2015 
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