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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

H O T Ă R Â R E  
Cu privire Ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2017 privind 

confirmarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2017 
referitoare la aprobarea Regulam entului de acordare a ajutoarelor de urgenţă  la 

nivelul Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 15.02.2018,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma-Arini, 

judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 14 din 08.02.2018
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare 

patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, 
Judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 15 din 08.02.2018;

- Avizul comisiei pentm programe de dezvoltare economico socială, buget, 
finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, 
din cadrul Consiliului Local al Comunei Doma Arini, înregistrat sub nr. 38 din 
15.02.2018;

Luând în considerare adresa nr. 21566/21767/10/5 din 30.01.2018, primită de la 
Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava,

Luând în considerare:
- prevederile art. 11 lit. „c” din Legea nr. 292/2011 -  Legea asistenţei sociale,
- prevederile art. 28 al. (2) şi (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

cu modificările şi completările ulterioare,
/\
In baza prevederilor 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 pentm asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 8, art. 47 şi art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :



Art.I -  Titlul Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2017 privind confirmarea 
modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2017 referitoare la 
aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă la nivelul Comunei 
Doma-Arini, judeţul Suceava, se modifică şi va fi:

„Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 19/2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor 
de urgenţă la nivelul Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava”.

Art.II - Punctul 9 al tabelului subcapitolului 4.3.1, din anexa Hotărârii 
Consiliului Local nr. 19/2017 referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă la nivelul Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, se modifică 
şi va avea următorul cuprins:

„Repatrierea corpului neînsufleţit al unei persoane care a decedat în străinătate 
sau transportul la localitatea de domiciliu a persoanei decedate într-o altă localitate din 
ţară pentru care familia trebuie să suporte costuri foarte mari, însă aceasta nu poate să 
îşi îndeplinească obligaţiile legale datorită veniturilor reduse, respectiv venit net pe 
membru de familie, până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată.”

Art. III -  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2017 
referitoare la aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă la nivelul 
Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, se menţin.

Art. V -  Primarul comunei Doma Arini prin compartimentele de specialitate din 
cadml aparatului propriu de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire a 
prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

DORNA ARINI, 15 februarie 2018
Nr. 12


