
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
cu privire la delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă şi de 
autoritate tutelară ale Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul 

Suceava, doamnei Maria TOLOŞ, Inspector clasa I grad profesional 
debutant din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului 

Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava

IOAN MORARU, prim ar al com unei Dorna Arini, jude ţu l Suceava,
Luând în considerare referatul nr. 4105 din 27.04.2017, în tocm it de secretaru l 

Com unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava
Având în vedere prevederile:
D ispoziţia nr. 50/2016 cu privire la încadrarea doam nei Maria TOLOŞ, în funcţia  

publică de execuţie de Inspector clasa I grad profesional debutant - Serviciul pub lic 
com unita r de asistenţă socială, din cadrul Aparatu lu i propriu de specia litate al Prim arului 
Com unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava,

art. 181 alin. (1) pct. 2 şi alin. (2) din Legea 134/2010, Codul de procedură civilă, 
republicată, cu m odificările şi com ple tările  ulterioare,

art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosulu i adm inistrativ, cu m odificările  
şi com ple tările  ulterioare,

Văzând că nu este încă lca t regim ul conflictu lui de interese sau incom patib ilită ţi 
aşa cum  sunt ele defin ite în Legea nr. 161/2003, cu m odificările si com pletările  
ulterioare,

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „a” şi „d” , alin. (2), alin. (5) lit. „e” , art. 64 
alin. (1), art. 65, art. 68 alin. (1) şi ale art 115, alin. (1). Iit.”a” din Legea nr. 215/2001, a 
adm in istra ţie i publice locale, republicată, cu m odificările şi com pletările  ulterioare, 
republicată, cu m odificările şi com pletările  ulterioare,

DISPUN:

Art.1 -  (1) - începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, a tribuţiile  
de o fiţe r de stare civilă şi de autoritate tute lară ale Prim arului Com unei Dorna-Arini, 
Judeţul Suceava, sunt delegate doam nei Maria TOLOŞ, Inspector clasa I grad 
profesional debutant - Serviciu l pub lic com unita r de asistenţă socială, din cadrul 
Apara tu lu i propriu de specia litate al P rim arului Com unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, 
pe perioada m andatului prim arulu i com unei Dorna-Arini.

(2) -  Pe perioada concediu lu i de odihnă, sau în cazul im posib ilită ţii exercitării 
sarc in ilo r de serviciu de către doam na Maria TOLO Ş, atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi 
de autorita te tute lară ale Prim arului Com unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, vor fi 
exercita te de dom nul G abrie l-R om eo BÎRG ĂO ANU, secretarul com unei Dorna-Arini,
Judeţu l Suceava.>

(3) -  Toate prevederile contrare anterioare, îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 2 - Prezenta dispoziţie  are caracter individual şi poate fi contestată de 

persoana nem ulţum ită la sediul Prim ărie i Com unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, în
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term en de 30 zile de la data luării la cunoştinţă de prevederile  acesteia, putând so lic ita  
revocarea, în to t sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în cond iţiile  alin. (1) este de com petenţa 
Prim arului Com unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava.

(3) Prim arul Com unei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, soluţionaează contestaţiile  
depuse, în term en de 30 de zile calcula te în condiţiile Codulu i civil.

(4) îm potriva m ăsurilor d ispuse potriv it p revederilo r alin. (2), persoana 
nem ulţum ită se poate adresa instanţei de contencios adm in istrativ, în term en de 6 luni 
de la:

a) data com unicării răspunsului la p lângerea prealabilă;
b) data com unicării refuzulu i nejustificat de so luţionare a cererii;
c) data expirării term enulu i de soluţionare a p lângerii prealabile, respectiv data 

expirării term enulu i legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării term enulu i de 30 zile, calcu la t de la com unicarea actulu i adm in istra tiv 

em is în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;
(5) Pentru m otive tem einice, cererea la instant com petentă  poate fi introdusă şi peste 

term enul prevăzut la alin. (4), dar nu mai târziu de un an de la data com unicării actulu i, 
data luării la cunoştinţă sau data in troducerii cererii, după caz.

Art. 3 -  Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, adm in istrare patrim oniu 
din cadrul Aparatu lu i propriu de specia litate al Prim arulu i Com unei Dorna-Arini, Judeţu l 
Suceava va duce la îndeplin ire  prevederile prezentei d ispoziţii iar secretaru l com unei se 
va îngriji de aducerea acestei d ispoziţii la cunoştinţa ce lo r interesaţi şi o va îna in ta  
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PRIMAR, 
loan MOI A l U

DORNA ARINI, 27.04.2017 
Nr. 67

Am luat la cunoştinţă despre prevederile Dispoziţiei nr. 67/2017 

a Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava astăzi
27.04.2017 

Maria TQLOŞ


