
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 28.02.2017 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. 58 din 28.12.2015;

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 28.02.2017 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 de 10.02.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de
31.12.2016;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii numitului Miriuță Alexandru-Valentin și
atribuirea, în folosință gratuită, a suprafeței de 539 mp teren cu nr. cadastral 31573,
pentru construirea unei locuințe, pe durata existenței construcției

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie
și mai 2017

5. Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2016 a comisiilor de specialitate
ale Consiliului local Pîrteștii de Jos, jud. Suceava;

6. Prezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2016 a consilierilor locali și a
viceprimarului comunei Pîrteștii de Jos, jud. Suceava;

7. Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale pentru anul 2016 –prezintă D-l Toma Ioan Pavel, primarul
comunei Pîrteștii de Jos, jud. Suceava;

8. Cereri, petiţii, sesizări, informări.

Initiatorul proiectelor 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, 17.02.2017 Secretar
comună,
Nr. 30 Ciornei
Laura


