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VERBAL

încheiat astăzi, 08 ianuarie 2018 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Comunal din data de 08.01.2018, convocată în baza
Dispoziţiei nr. 192/2017, emisă de primarul comunei în data de 29.12.2017, în temeiul căreia s-a
făcut convocarea în scris către toţi consilierii în funcţie, în data de 29.12.2017, în invitaţia de
participare la şedinţă menţionându-se data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a acestei şedinţe.
Dispoziţia de convocare a şedinţei s-a afişat la afişierul primăriei, conform procesului verbal
de afişare nr. 401 din 29.12.2017 în vederea aducerii ei la cunoştinţă publică şi s-a înaintat Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava, conform adresei de înaintare nr. 9515 din 29.12.2017.
Apoi, secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor şi constată că din totalul de 11
consilieri în funcţie, sunt prezenţi 11 .
La lucrările acestei şedinţe participă domnul primar al comunei Ioan MORARU, secretarul
comunei, domnul Gabriel BÎRGĂOANU, doamna Carmen IUGA- Şef birou în cadrul Aparatului
propriu de Specialitate al Primarului Comunei şi domnişoara consilier debutant Marta LUPU.
Fiind prezenţi un număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie, se constată că şedinţa
este legal constituită.
Domnul secretar al comunei informează Consiliul Local asupra prevederilor referitoare la
conflictele de interese şi incompatibilităţi, potrivit dispoziţiilor Legii 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.
în cadrul acestei şedinţe au participat doi reprezentanţi ai „Asociaţiei de Ecoturism Ţara
Domelor”, care oferă informaţii şi prezintă materiale referitoare la dorinţa pe care o are Asociaţia,
în vederea promovării zonei ca „Ţara Domelor” şi nu ca Bucovina sau Staţiunea Vatra Domei.
Asociaţia îşi propune prin intermediul ecoturismului promovarea valorilor prin produse,
servicii tradiţionale specifice zonei care să contribuie şi la dezvoltarea economică.
De asemenea, pentru promovarea zonei, reprezentanţi ai Asociaţiei vor participa la Târguri
de turism la nivel naţional şi internaţional.
în continuare, domnul primar ia cuvântul şi prezintă ordinea de zi propusă.
Ordinea de zi propusă prin dispoziţia de convocare a fost următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Doma Arini,
Judeţul Suceava, pe o perioadă de 3 luni.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la secţiunea de
dezvoltare al bugetului local, al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, pentru anul 2017.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
3. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava din data de 28 decembrie 2017.
Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, voturi exprimate de cei
11 consilieri prezenţi, ordinea de zi, propusă iniţial, este aprobată.

în continuare, domnul secretar al comunei solicită consilierilor locali comunicarea
existenţei unui potenţial conflict de interese / incompatibilitate privind proiectele de hotărâre
înscrise pe ordinea de zi.
Nefiind anunţat un potenţial conflict de interese / incompatibilitate, se propune
trecerea la primul punct de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Borna Arini pe o perioadă de 3 luni”.
Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU, pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei
proiectul de hotărâre împreună cu expunerea de motive care însoţeşte acest proiect de hotărâre, iar
domnul secretar al Comunei pentru a aduce la cunoştinţă celor prezenţi raportul compartimentului
de specialitate.
De asemenea, se comunică faptul că aceste materiale au fost puse la dispoziţia comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Doma-Arini, care a acordat aviz favorabil acestora, în
forma în care au fost prezentate.
Astfel, pentru buna desfăşurare a activităţilor legale, se propune alegerea unui preşedinte
de şedinţă al Consiliului Local Doma Arini pentru pe o perioadă de 3 luni.
Deoarece s-a luat la cunoştinţă de către plen, că, pentru continuarea lucrărilor este necesar
să se aleagă un preşedinte de şedinţă, alegerea noului preşedinte se şedinţă se face prin votul deschis
al majorităţii consilierilor în funcţie.
La nivelul Consiliului Local Doma-Arini, s-a instituit cutuma conform căreia, preşedintele
de şedinţă este desemnat din rândurile consilierilor în funcţie, pe o perioadă de 3 luni, în ordinea
alfabetică a acestora.
Astfel, domnul consilier Liviu - Paul CHIRILUŞ, propune pe domnul consilier Doru
NECULA pentru a fi ales ca preşedinte de şedinţă, pentru pe o perioadă de 3 luni.
Nefiind alte solicitări de înscrieri Ia cuvânt, se propune trecerea la vot asupra
materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra cvorumului necesar adoptării unei
astfel de hotărâri (majoritatea consilierilor locali prezenţi).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare al votului

CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUŢĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZĂRE Anton-Spiridon
NECULA Dom
NIŢUCĂ Mirel
OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
s-a abţinut
pentru
pentru
pentru
pentru

Cu 10 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi o „abţinere”, hotărârea privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Doma Arini pe o perioadă de 3 luni, este adoptată în
forma prezentată.
In continuare, domnul consilier Dom NECULA, propune trecerea la următorul punct de
pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a

deficitului la secţiunea de dezvoltare al bugetului local, al Comunei Borna-Arini, Judeţul
Suceava, pentru anul 2017”.
Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU, pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei
proiectul de hotărâre împreună cu expunerea de motive care însoţeşte acest proiect de hotărâre, iar
doamna Carmen IUGA, Şeful biroului buget local în cadrul Aparatului propriu de specialitate al
Primarului pentru a aduce la cunoştinţă celor prezenţi raportul compartimentului de specialitate.
De asemenea, se comunică faptul că aceste materiale au fost puse la dispoziţia comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Doma Arini, care a acordat aviz favorabil acestora, în forma
în care au fost prezentate.
Doamna Carmen IUGA, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la secţiunea de dezvoltare a bugetului local, al
comunei Doma-Arini, pentru anul 2017: pentru secţiunea dezvoltare, în execuţia anului bugetar
2017 s-au înregistrat venituri în sumă de 1.584.122,26 lei şi cheltuieli în sumă de 1.922.735,73 lei.
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare până la limita sumei de 1.922.733,73 lei au fost efectuate
din excedentul bugetar al anului precedent.
Contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se închide cu un
deficit de 408.613,47 lei.
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune
trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-I asupra cvorumului
necesar adoptării unei astfel de hotărâri (majoritatea consilierilor locali prezenţi).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare al votului

CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUŢĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZĂRE Anton-Spiridon
NECULA Dom
NIŢUCĂ Mirel
OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului la secţiunea dezvoltare al bugetului local, al Comunei Doma Arini,
Judeţul Suceava, pentru anul 2017, este adoptată în forma prezentată.
în continuare, domnul consilier Dom NECULA, preşedinte de şedinţă, propune trecerea la
următorul punct de pe ordinea de zi care este: „Supunerea spre aprobare a procesului verbal al
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava din data
de 28 decembrie 2017”.

