
RO M Â N IA
JU D E ŢU L SU CEA VA

C O N SIL IU L LO C A L A L CO M U N EI D O RN A A R IN I

H O T Ă R Â R E
Cu privire la revocarea hotărârii nr.6/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat Rusca, 
comuna Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru extindere intravilan a unei suprafeţe de 7748 
mp, în vederea implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, construire incubator cu spaţii 

tehnice şi branşament electric”, adoptate în cadrul şedinţei ordinare din data de 10.03.2016

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de
25.11.2016,

Luând în considerare:
Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr.312 din 10.10.2016
Raportul secretarului comunei comunei Doma Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.361 din

25.11.2016,
Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Doma Arini, judeţul Suceava, al Consiliului 
Local Doma-Arini, înregistrat sub nr.362 din 25.11.2016.

Având în vedere:
art. 23 alin. (2) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
art. 47, art. 50 alin. (2), art. 54 alin. (2), art. 56 alin. (1), punctul 124 din anexa la Legea 350/2001, 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) -  (4) din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 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, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1), art. 115 alin.(l), 
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.6/2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
-sat Rusca, comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru extindere intravilan a unei suprafeţe de 
7748 mp, în vederea implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, construire incubator cu spaţii 
tehnice şi branşament electric”, adoptată de Consiliul Local Doma Arini, în cadrul şedinţei ordinare din data 
de 10.03.2016.

Art.2 - Primarul comunei, prin compartimentele din cadrul Aparatului propriu de specialitate, va 
duce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a 
celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTELE DE/ŞEDINŢĂ,
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