
  
ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Preuteşti nr.18/2015 ,, privind  completare a domeniului 

privat cu suprafata de 2640 mp teren situat in comuna Preuteşti, judeţul Suceava” 
 

Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;   
Având în vedere: 
- Expunerea de motive, prezentată de  primarul comunei Preuteşti, judeţul Suceava, înregistrată cu nr.8203 
din 29.10.2015 
- Raportul de specialitate al compartimentului juridic, resurse umane şi stare civilă din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  înregistrat la nr. 450 din 29.10.2015 
-  Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, 
cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr 8287 din 7.12.2015. 
- Raportul comisiei de specialitate nr.2 pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii înregistrat la 
nr.8294 din 7.12.2015; 
--Raportul comisiei de specialitate nr. 3 pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, juridică 
şi de  disciplină, apărarea ordinii şi liniştiipublice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat la nr.8300 din 
7.12.2015; 
-Adresa nr. 8343/30/6 din 19.08.2015  a Instituţiei Prefectului- judeţul Suceava 
Ţinând cont de prevederile art. 3, alin. 2 şi cap. IX din legea nr. 24/2000 cu privire la normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
În temeiul art.36, alin. (2) lit. c)  şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se revocă prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Preuteşti  nr.18/2015 ,,privind 
completare a domeniului privat cu suprafata de 2640 mp teren situat in comuna Preuteşti, judeţul Suceava” 
Art.2.Primarul comunei şi Biroul financiar contabil şi achiziţii publice din cadrul Primăriei Preuteşti va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, Primarului comunei 
Preuteşti, Biroului financiar contabil şi achiziţii publice şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei. 
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