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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
cu privire ia convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Dorna-Arini, Judeţul Suceava, pentru luna iunie 2019

Ioan MORARU, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
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,
In baza prevederilor art. 39 alin. (1), art. 68 alin. (1), precum şi art. 115, alin. (1), lit. „a” din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

D I S P U N :

Art. 1 - în ziua de joi, 20.06.2019, ora 1400, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local 
al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, pentru luna iunie care va avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Dorna-Arini, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului 
NIŢUCA Mirel prin demisia acestuia şi constatarea vacantării unui post de consilier local, din cadrul 
Consiliului Local, al Comunei Doma Arini, judeţul Suceava.

INIŢIATOR, Primar Ioan MORARU

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 30.10.2014, referitoare la aprobarea 
investiţiei ’’Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Domei - Rusca- Osoi, 
km. 2+000 -  8+200, L=6,2 km”.

INIŢIATOR, Primar Ioan MORARU

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare, a suprafeţei de 4400 mp, teren 
păşune, aflat în proprietatea Comunei Doma Arini, domeniu privat, pentru realizarea obiectivului de 
investiţie “Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc- Vatra Domei, Revizia 1 “ 
-  Etapa II, L=26394 m Pojorâta -  Vatra Domei.

INIŢIATOR, Primar Ioan MORARU

4. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava din data de 19 aprilie 2019.



Art. 2 - Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică această dispoziţie, precum şi la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, pentru control şi 
legalitate.

PRIMARUL COMUNEI,

AVIZAT,
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