______________________________________________________
HOTĂRÂRE
privind clasificarea drumului vicinal Pârîul Ursului, situat în satul Slătioara,
comuna Stulpicani, judeţul Suceava.

Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Ostanschi Vasile, primarul comunei
Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 2877 din 20.06. 2011;
- Raportul Compartimentului de specialitate al primarului comunei Stulpicani,
judeţul Suceava, înregistrat la nr.2877 din 20.06. 2011;
- Raportul comisiei de specialitate nr. 1 a consiliului local ;
În conformitate cu prevederile art.8, alin.(2) din OG nr.43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(6) lit.a) pct.13, precum şi ale art.45, alin.(1) coroborat cu
art.115, alin.(1) litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă clasificarea drumului vicinal Pârîul Ursului, situat în satul
Slătioara, comuna Stulpicani, judeţul Suceava, conform Anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Stulpicani prin compartimentul de urbanism-cadastru şi mediu
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen, prin
grija secretarului tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Niculina Mihalea
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STULPICANI
PRIMAR
Nr. 2082 din 03.05.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre
Consiliul Local al comunei Stulpicani şi Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

Având în vedere :
- adresa Consiliului Judeţean Suceava nr.5934 din 08.04.2011 prin care se
solicită aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local al comunei Stulpicani şi
Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a
Judeţului Suceava şi implicit împuternicirea Primarului în vederea semnării acesteia;
- prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului cu modificările şi completările ulterioare;
- art.36 alin.(2) lit.”d” ,alin.(6) lit.a) pct.2, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Autorităţii Naţionale pentru protecţia Drepturilor Copilului nr.95/2006,
pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială, cât şi ordinul
nr.219/2006 privind activităţiile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
Propun Consiliului Local al comunei Stulpicani să aprobe Convenţia de
colaborare dintre Consiliul Local al comunei Stulpicani şi Consiliul Judeţean Suceava,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, pentru
perioada de 5 ani de zile, cât şi împuternicirea primarului pentru semnarea convenţiei.

Primar,
Vasile Ostanschi

