
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la desemnarea unui reprezentant din partea autorităţii tutelare Dorna 

Arini, Judeţul Suceava, pentru asistarea şi consilierea numitei Floarea 
SIMIONESCU la încheierea unui contract de donaţie cu clauză de uzufruct viager

IOAN MORARU, primar al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Adresa Biroului Notarului Public Râul Gabriel ROTARU înregistrată sub nr. 503 din 

20.09.2017;
- Ancheta socială întocmită de Serviciul public comunitar de asistenţă socială, în cadrul 

Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava înregistrată 
sub nr. 6965 din 21.09.2017;

Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 270/2008 pentru modificarea Legii 
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice , cu modificările şi completările 
ulterioare;

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele 
definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 63 alin (1), lit.”d”, art.68 alin (1), alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. „a” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N :
Art.l-Se desemnează doamna Maria TOLOŞ, reprezentant din partea autorităţii Dorna Arini, 

Judeţul Suceava să o asiste şi consilieze pe numita Floarea SIMIONESCU, din comuna Dorna Arini, 
judeţul Suceava în vederea încheierii
unui contract de donaţie cu clauză de uzufruct viager cu privire imobilul constând din suprafaţa de 
71.545 mp teren categoria curţi construcţii, păşune şi fânaţ, împreună cu o casă de locuit şi două 
construcţii anexe, situat în intravilanul comunei Dorna Arini, sat Ortoaia, judeţul Suceava.

Art.2 -  Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, 
iar secretarul comunei va aduce această dispoziţie la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control si legalitate.


