
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230676018,0230576026 
Nr.151 din 30.05.2019

ANUNŢ
Primarul Comunei Doma Arini, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţa 

publică astăzi, 30.05.2019, proiectul de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat 

Rusca, comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru introducerea în 

intravilanul Comunei Doma Arini, a unei suprafeţe de 4149 mp, teren situat în 

extravilanul localităţii Doma Arini, Sat Rusca, în vederea implementării proiectului 

„înfiinţare Micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi branşament electric”.

Alăturat proiectului de hotărâre afişat, sunt aduse la cunoştinţa publică şi 

expunerea de motive în care este arătată necesitatea reglementării problemei în 

discuţie.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal -sat Rusca, comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru 

introducerea în intravilanul Comunei Doma Arini, a unei suprafeţe de 4149 mp, 

teren situat în extravilanul localităţii Dorna Arini, Sat Rusca, în vederea 

implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi 

branşament electric”, la registratura Primăriei Comunei Doma Arini, Judeţul 

Suceava, până la data de 05.07.2019.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230676018, 0230576026 
Nr.154 din 30.05.2019

ANUNŢ
Primarul Comunei Doma Arini, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţa 

publică astăzi, 30.05.2019, proiectul de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autoturisme 

deţinute de Unitatea administrativ teritorială, Comuna Doma Arini, pentru 

desfăşurarea activităţilor specifice autorităţilor locale.

Alăturat proiectului de hotărâre afişat, sunt aduse la cunoştinţa publică şi 

expunerea de motive în care este arătată necesitatea reglementării problemei în 

discuţie.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare pentru proiectul de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de 

autoturisme deţinute de Unitatea administrativ teritorială, Comuna Doma Arini, 

pentru desfăşurarea activităţilor specifice autorităţilor locale, la registratura 

Primăriei Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, până la data de 05.07.2019.

nei,
U



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230676018, 0230576026 
Nr.148 din 17.05.2019

ANUNŢ
Primarul Comunei Doma Arini, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţa 

publică astăzi, 17.05.2019, proiectul de hotărâre:

1 Proiect de hotărâre privind constatarea ca investiţia „Amenajări pentru 

recreere” care se va realiza de către familia VRABIE Dumitru şi VRABRIE Mariana 

pe un teren situat în satul Ortoaia, comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, cu nr. 

cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Doma-Arini, este de interes local.

Alăturat proiectului de hotărâre afişat, sunt aduse la cunoştinţa publică şi 

expunerea de motive în care este arătată necesitatea reglementării problemei în 

discuţie.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare pentru proiectul de hotărâre privind constatarea ca investiţia 

..Amenajări pentru recreere” care se va realiza de către familia VRABIE Dumitru şi 

VRABRIE Mariana pe un teren situat în satul Ortoaia, comuna Doma-Arini, Judeţul 

Suceava, cu nr. cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Dorna-Arini, este 

de interes local, la registratura Primăriei Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, 

Până la data de 02.07.2019.

Primarul



P R O C E S  V E R B A L

încheiat astăzi, 02.07.2019 la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, cu ocazia 

verificării depunerii de propuneri, sugestii, opinii pentru următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind constatarea ca investiţia „Amenajări pentru recreere” care se va 

realiza de către familia VRABIE Dumitru şi VRABRIE Mariana pe un teren situat în satul Ortoaia, 

comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, cu nr. cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Dorna- 

Arini, este de interes local.

în data de 17.05.2019 a fost adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, următorul proiect: 

Proiect de hotărâre privind constatarea ca investiţia „Amenajări pentru recreere” care se va realiza de 

către familia VRABIE Dumitru şi VRABRIE Mariana pe un teren situat în satul Ortoaia, comuna Dorna- 

Arini, Judeţul Suceava, cu nr. cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Dorna-Arini, este de 

interes local.

în anunţul făcut în acest sens, s-a comunicat celor interesaţi că pot trimite în scris propuneri, 

sugestii, opinii care au valoare de recomandare pentru:

Proiect de hotărâre privind constatarea ca investiţia „Amenajări pentru recreere” care se va 

realiza de către familia VRABIE Dumitru şi VRABRIE Mariana pe un teren situat în satul Ortoaia, 

comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, cu nr. cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Dorna- 

Arini, este de interes local.

La data de 02.07.2019, s-a constatat că nu a fost formulată de cei interesaţi vreo propunere, 

sugestie sau opinie referitoare la constatarea ca investiţia „Amenajări pentru recreere” care se va realiza 

de către familia VRABIE Dumitru şi VRABRIE Mariana pe un teren situat în satul Ortoaia, comuna 

Doma-Arini, Judeţul Suceava, cu nr. cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Doma-Arini, 

este de interes local.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care va fi depus la dosarul

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230576018, 0230576126 
e-mail : primariadornaarini@vahoo.com 

Nr.186 din 02.07.2019

mailto:primariadornaarini@vahoo.com
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230576018,0230576126 
e-mail : primariadornaarini@vahoo.com 

Nr.187 din 05.07.2019

P R O C E S  V E R B A L

încheiat astăzi, 05.07.2019 la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, cu ocazia 

verificării depunerii de propuneri, sugestii, opinii pentru următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat Rusca, comuna Dorna- 

Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru introducerea în intravilanul Comunei Dorna Arini, a unei 

suprafeţe de 4149 mp, teren situat în extravilanul localităţii Dorna Arini, Sat Rusca, în vederea 

implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi branşament electric”, 

în data de 30.05.2019 a fost adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat Rusca, comuna Dorna- 

Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru introducerea în intravilanul Comunei Dorna Arini, a unei 

suprafeţe de 4149 mp, teren situat în extravilanul localităţii Dorna Arini, Sat Rusca, în vederea 

implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi branşament electric”, 

în anunţul făcut în acest sens, s-a comunicat celor interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, 

opinii care au valoare de recomandare pentru:

La data de 05.07.2019, s-a constatat că nu a fost formulată de cei interesaţi vreo propunere, 

sugestie sau opinie referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat 

Rusca, comuna Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru introducerea în intravilanul Comunei 

Dorna Arini, a unei suprafeţe de 4149 mp, teren situat în extravilanul localităţii Dorna Arini, Sat Rusca, 

în vederea implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi branşament 

electric”.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care va fi depus la 

dosarul şedinţei în care se va dezbate acest proiect de hotărâre.

mailto:primariadornaarini@vahoo.com
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA

Tel./fax 0230576018, 0230576126 
e-mail : primariadornaarini@vahoo.com 

Nr.188 din 05.07.2019

P R O C E S  V E R B A L

încheiat astăzi, 05.07.2019 la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, cu ocazia 

verificării depunerii de propuneri, sugestii, opinii pentru următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autoturisme deţinute de Unitatea 

administrativ teritorială, Comuna Dorna Arini, pentru desfăşurarea activităţilor specifice autorităţilor 

locale.

în data de 30.05.2019 a fost adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autoturisme deţinute de Unitatea 

administrativ teritorială, Comuna Dorna Arini, pentru desfăşurarea activităţilor specifice autorităţilor 

locale. i

în anunţul făcut în acest sens, s-a comunicat celor interesaţi că pot trimite în scris propuneri, 

sugestii, opinii care au valoare de recomandare pentru:
x-

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autoturisme deţinute de Unitatea 

administrativ teritorială, Comuna Dorna Arini, pentru desfăşurarea activităţilor specifice autorităţilor 

locale.

La data de 05.07.2019, s-a constatat că nu a fost formulată de cei interesaţi vreo propunere, 

sugestie sau opinie referitoare la stabilirea numărului maxim de autoturisme deţinute de Unitatea 

administrativ teritorială, Comuna Dorna Arini, pentru desfăşurarea activităţilor specifice autorităţilor 

locale.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar care va fi depus la dosarul 

şedinţei în care se va dezbate acest proiect de hotărâre.

mailto:primariadornaarini@vahoo.com


ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.192 din 05.07.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

Dorna-Arini pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 12.07.2019;

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

Suceava, înregistrată sub nr.191 din 5.07.2019;
- Raportul Secretarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. XOi|

d inJ2_^Ţ âî3 ;
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna-Arini, judeţul 
Suceava, înregistrat sub nr._j2q2l din l i  , O'f JO/19;

- art. 9 şi art. 10 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului -  cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea 
nr. 673/2002 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 temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), alin. (2), art. 45 alin. (1) şi alin. (2) 
şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se alege prin vot deschis, ca preşedinte £ţe şedinţă al Consiliului Local Dorna-Arini 
pe o perioadă de 3 luni, domnul consilier ... .TJrX.OJ?A.. .Q v A l t tS

Art. 2 Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 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.



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.194 din 05.07.2019

PROIECT

H O T Ă R  Â R E
Privind validarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului Local, al Comunei

Dorna Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 12.07.2019;

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

Suceava, înregistrată sub nr.193 din 05.07.2019; ^
- Raportul Secretarului comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub n r.. .rU t.v f...

d in ...!m ,A O .fâ................ ;
- 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, înregistrat sub n r... .20 . \ ... din......( .  Qr.,. 2.QW....... ;

- Luând în considerare adresa Partidului Naţional Liberal Filiala Judeţeană Suceava, 
inregistrată la Primăria Comunei Dorna Arini, sub nr. 3933/27.06.2019 prin care se confirmă că 
domnul COZAN Costică este următorul supleant din lista de candidaţi depusă de Partidul Naţional 
Liberal, la alegerile din iunie 2016 şi că este membru al Partidului Naţional Liberal, aceasta ca 
umare a demisiei din Consiliul local al domnului NIŢUCĂ Mirel;

- Hotărârea Consiliului Local, Dorna Arini, nr.22 din 20 iunie 2019, prin care se ia act de 
încetarea mandatului de consilier local al domnului NIŢUCĂ Mirel prin demisia acestuia jşi 
constatarea vacantării unui post de consilier local, din cadrul Consiliului Local, al Comunei Dorna 
Arini, judeţul Suceava;

- Procesul verbal al comisiei de validare din Cadml Consiliului Local al Comunei Dorna 
Arini prin care se propune validarea domnului COZAN Costică, în funcţia de consilier local;

- prevederile art.100 alin. (33) din Legea ne.115 din 19 mai 2015, pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentm modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările uleterioare;

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,

In temeiul prevederilor art.31, art. 311 şi art. 45 şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

A r ţ l  Se validează manadatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei 
Dorna Arini al domnului... .. £ &&XG.Â..

Art2 Cu drept de contestaţie în 5 zile de la adoptarea/comunicarea prezentei hotărâri, la 
instanţa de contencios administrativ.



r

Art.3 Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 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.

INIŢIATOR, AVIZAT,



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.196 din 05.07.2019

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Dorna-Arini,

Judeţul Suceava pentru anul 2019

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
12.07.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr.195 din 5.07.2019;
- 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. din
. . IL 0 U Q W .......;

- Avizul comisiei pentru 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, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr..c*Q6...... din
. £ , q i . M 9 ........;

- Adresa Consiliului Judeţean nr.l5165/27.06.2019, a fost înaintată Hotărârea Consiliului Judeţean 
Suceava, nr.l 11/27.06.2019, privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava 
a sumelor reprezentând Fondul la dispoziţia Consiului Judeţean;

- art. 19, alin. (1), (2) şi art. 20 alin.(l), lit. „c”, art. 41 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale 
nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019;
în baza prevederilor art. 7 alin. (13) 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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. 2) lit. „a” 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. 1 -  Se majorează veniturile bugetului local al comunei Doma Arini cu suma de 101.395 lei, de la 
4.123.038 lei la 4.224.433 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Se majorează cheltuielile bugetului local al comunei Doma Arini cu suma de 101.395 lei, de 
la 6.198.721 lei la 6.300.116 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 -  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 -  Primarul Comunei Dorna Arini, prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, 

administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va 
aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

INIŢIAT!
Primarul coi 

Ioan MO(
&



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.196 din 05.07.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Dorna-Arini,

Judeţul Suceava pentru anul 2019

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de
12.07.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, 

înregistrată sub nr.195 din 5.07.2019;
- 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..*??vi7. din
. ! L d O ) i 3 ........;

- Avizul comisiei pentru 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, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr..c*-Q6...... din

........;
- Adresa Consiliului Judeţean nr.l 5165/27.06.2019, a fost înaintată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Suceava, nr.l 11/27.06.2019, privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava 
a sumelor reprezentând Fondul la dispoziţia Consiului Judeţean;

- art. 19, alin. (1), (2) şi art. 20 alin.(l), lit. „c”, art. 41 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale 
nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019;
în baza prevederilor art. 7 alin. (13) 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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. 2) lit. „a” 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. 1 -  Se majorează veniturile bugetului local al comunei Doma Arini cu suma de 101.395 lei, de la 
4.123.038 lei la 4.224.433 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 -  Se majorează cheltuielile bugetului local al comunei Doma Arini cu suma de 101.395 lei, de 
la 6.198.721 lei la 6.300.116 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 -  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 -  Primarul Comunei Dorna Arini, prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, 

administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va 
aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.198 din 05.07.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Comunei 

Dorna-Arini, Judeţul Suceava pentru trimestrul II, anul 2019

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 12.07.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul primar al Comunei Dorna-Arini, Judeţul 

Suceava, înregistrată sub nr.197 din 05.07.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu

din cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, înregistrat 
sub nr.......M t . ............d in ........ ............................... ;

- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico socială, buget,
finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii şi comerţ, înregistrat sub 
nr........„ . . . M ..............din............  .....;

în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare,

Având în vedere:
- prevederile art. 49 alin. (12), (13), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare
- îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) 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 temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” 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.l (1) - Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al comunei Dorna-Arini, Judeţul 
Suceava pentru trimestrul II, anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) - Anexa face parte integrantă din aceasta.
Art.2 - Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la 
cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.149 din 17.05.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind constatarea ca investiţia „Amenajări pentru recreere” care se va realiza de către

familia VRABIE Dumitru şi VRABRIE Mariana pe un teren situat în satul Ortoaia, comuna
Dorna-Arini, Judeţul Suceava, cu nr. cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Dorna-

Arini, este de interes local

Consiliul Local al Comunei^ Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în
şedinţă......Idi .C0GD&.......  în data de........9.1)^9.45...........................

Având în vedere:
-Cererea nr. 3165 din 17.05.2019 formulată de domnul Vrabie Dumitru;
-Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei, domnul Ioan MORARU, 

înregistrată sub nr.149 din 17.05.2019;
-Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr

-Avizul comisiei de specialitate pentru 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, înregistrat sub nr.,^^.9..... 
din....... )1,M ..2Â (!3............... ;

-dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă, nr. 24/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare

în baza prevederilor:
-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;
-art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,
-art. 180 şi urm. din Codul de procedură civilă,

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 temeiul prevederilor art.36, alin.5), lit.(c) şi art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

A r ţl (1) - Se constată că investiţia ” Amenajări pentru recreere”, care se intenţionează să se 
realizeze de către familia VRABIE Dumitru şi VRABRIE Mariana pe un teren situat în satul Ortoaia, 
comuna Dorna-Arini, Judeţul Suceava, cu nr. cadastral 30214, înscris în Cartea Funciară 30214/Doma- 
Arini, este de interes local, contribuind la dezvoltarea economico-socială a comunei.



I  propune o singură unitate teritorială de referinţă UTR -  amenajare pentru recreere, cu
| , R  de înălţime- P+2E+M,

utilizările admise sunt: amenajări piscicole de dimensiuni mici, spaţii anexe, locuinţe 
V  sezoniere, mici şi izolate, spaţii de recreere.

apyidua ^ utilizările admise condiţionat sunt: amenajări zootehnice permanente cu condiţia ca 
* s nu genereze transporturi grele, să nu afecteze liniştea, securitatea şi salubritatea zonei, 

acestea sa ^ ^yizărilQ  interzise sunt: funcţiuni comerciale şi de servicii.
(q  _ indicatori urbanistici:

a) P.O.T. max. 30%
b) C.U.T. max. 0,9%
c) regim maxim de înălţime- P+2E+M;

\ri.2 -  Valabilitatea prezentei documentaţii de urbanism este de 5 ani de la data adoptării.
^ rt 3 _ (i) Prezenta hotărâre având caracter normativ, se poate contesta de cei interesaţi, prin 

plângere prealabilă, adresată Primarului comunei.
(2) Persoanele nemulţumite de răspunsul primit la plângerea prealabilă, adresată în condiţiile 

alin (1) se pot adresa la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
\ r tA  - Primarul comunei, prin compartimentele 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.

INIŢIATOR, 
Primarul comunei 

loan MQRARU 
jbS

AVIZAT,
Secretaru^comunei, 

GĂOANU



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.153 din 30.05.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat Rusca, comuna Dorna-Arini, Judeţul 

Suceava, întocmit pentru introducerea în intravilanul Comunei Dorna Arini, a unei suprafeţe 
de 4149 mp, teren situat în extravilanul localităţii Dorna Arini, Sat Rusca, în vederea 

implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi branşament
electric”

de.
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă. data

..............
Având în vedere:

-Cererea nr. 3416 din 30.05.2019 formulată de domnul JUCAN Alexandru -Vlad,
-Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei, domnul Ioan MORARU, înregistrată sub 

nr.152 din 30.05.2019,
-Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul 

Aparatujui de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr....... <L4h.......
din.......l l M ...... iQfij..... ,

- Avizul comisiei de specialitate pentru 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, înregistrat sub nr....^ J.*w.. din............ :QÎ:.cf-Qfâ

-Aviz Planul urbanistic zonal pentru „înfiinţare micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi branşament 
electric ” nr. 14 din 22.05.2019, a Consiliului Judeţean Suceava, Arhitect- şef;

-Aviz de amplasament favorabil nr.1001116090 din 29.03.2016, emis de E.ON Distribuţie România
S.A.;

-Decizia etapei de încadrare nr.29 din 15.04.2019, a Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Suceava; 
-Aviz de gospodărire a apelor nr.44 din 10.05.2019, privind investiţia „P.U.Z., pentru înfiinţare 

micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi branşament electric”- extravilan loc. Rusca, comuna Dorna Arini, judeţul 
Suceava, a Administraţiei Naţionale „ APELE ROMÂNE”.

-dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă, nr. 24/2000 cu modificările şi completările
ulterioare

In baza prevederilor:
-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;
-art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările

ulterioare,
-art. 180 şi urm. din Codul de procedură civilă,
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 temeiul prevederilor art.36, alin.5), lit.(c) şi art.45, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



m

HOTĂRĂŞTE

Art.l (1) - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal -sat Rusca, comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, nr. 
cadastral 32061, întocmit pentru extindere intravilan pentru o suprafaţă de 4149 mp teren păşune proprietatea 
domnului JUCAN Alexandru-Vlad realizarea obiectivului „înfiinţare Micropăstrăvărie, clădire incubaţie şi 
branşament electric”, conform anexei la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din aceasta.

(2) - Se propune o singură unitate teritorială de referinţă UTR -  amenajare piscicolă şi spaţii tehnice de 
dimensiuni mici, cu nivel maxim de înălţime maxim 10 m,

(3) -  Se propune o singură unitate teritorială de referinţă UTR -  amenajare piscicolă şi spaţii tehnice de 
dimensiuni mici, cu nivel maxim de înălţime maxim 10 m, în condiţii speciale de densitate foarte reduse 
realizabile punctual pe bază de studii şi expertize geotehnice de reabilitare, consolidare şi de stabilitate, cu avize 
din partea instituţiilor abilitate.

(4) -  Utilizările admise sunt: amenajare piscicolă de dimensiuni mici, spaţii anexe, locuinţe individuale 
sezoniere, mici şi izolate.

(5) -  Utilizările admise condiţionat sunt: amenajări zootehnice permanente cu condiţia ca acestea să nu 
genereze transporturi grele, să nu afecteze liniştea, securitatea şi salubritatea zonei.

(6) -  Utilizările interzise sunt: funcţiuni comerciale şi de servicii.
(7) -  Indicatori urbanistici:

a) P.O.T. max. 20%
b) C.U.T. max. 0,6%
c) regim maxim de înălţime maxim -  lOm;

Art.2 -  Valabilitatea prezentei documentaţii de urbanism este de 5 ani de la data adoptării.
Art.3 -  (1) Prezenta hotărâre având caracter normativ, se poate contesta de cei interesaţi, prin plângere 

prealabilă, adresată Primarului comunei.
(2) Persoanele nemulţumite de răspunsul primit la plângerea prealabilă, adresată în condiţiile alin. (1) 

se pot adresa la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art.4 - Primarul comunei, prin compartimentele 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.

INIŢIATOR, AVIZAT,



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.200 din 05.07.2019

PROIECT

H O T A R A R E
privind aprobarea folosirii domeniului public al Comunei Dorna Arini pentru extinderea reţelei

electrice

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 12.07.2019,

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

înregistrată sub nr.199 din 05.07.2019;
- Raportul Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul

Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub 
n r 2 ! $ . .d in  .........;

- Avizul comisiei pentru 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 Dorna Arini, înregistrat sub n r... p?!k........ d in ... M ■.9?. /P .Lv...........;

Luând în considerare cererea adresată de către: MAXIMIUC Dan-Mihail, înregistrată sub 
nr.4109 din 05.07.2019;

-poziţia nr.8 din Anexa Nr.33 -Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Dorna Arini, aprobată prin Hotărârea de Guvern privind atestarea domeniului public al judeţului 
Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 7 alin. (13) 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 temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 139 alin.(l), (3) lit. „a”, art. 140 
alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l (1) -  Se aprobă traversarea aeriană a drumului comunal Vultur, aparţinând domeniului 
public de interes local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, a reţelei electrice LEA NFA, la 
kilometrul 2+1600, în vederea realizării alimentării cu energie electrică a Pensiunii agroturistice -S.C. 
FAVORIT TRAVEL S.R.L., din Doma Arini, judeţul Suceava.

(2) -  Traseul reţelei electrice LEA NFA este cel rezultat din planul de situaţie cu reţea 
proiectată, anexă la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.



Art. 2 -  Primarul comunei Doma Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul 
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.

INIŢIATOR, AVIZAT,
Primarul comunei Secretarul comunei,

Ioan MORARU Gabriel BÎRGĂOANU
&  & ________________



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.156 din 30.05.2019

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea numărului maxim de autoturisme deţinute de Unitatea 

administrativ teritorială, Comuna Dorna Arini, pentru desfăşurarea activităţilor specifice
autorităţilor locale

Consiliul Local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă..«iVKtv^fVk.in 
data de....... iXi ,QÎ. .Ă U l..............,

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul primar al Comunei Doma-Arini, Judeţul 

Suceava, înregistrată sub nr.155 din 30.05.2019;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din

cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr..........<$ !5..........din............. .iO.dâ.................... ;

- Avizul comisiei de specialitate pentru 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, înregistrat sub 
nr........ .M.......... din............  ........;

în baza prevederilor art.5 alin. (1), alin. ( I 1), alin. ( I2), art.31, art. 8 din Ordonanţei de Guvern 
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.5 din Ordonanţa de Guvern nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice;

- Ordonanţa de Guvern nr.27/2011, privind transporturile rutiere, 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 temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin.(l), art. 140 alin.
(1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l - Se aprobă pentru Primăria Comunei Doma Arini, 1 autoturism pentru desfăşurarea 
activităţilor specifice Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doma Arini, achiziţionat din 
surse proprii ale bugetului local.

Art.2 -  Se aprobă pentru Primăria Comunei Doma Arini, 1 autoturism pentru desfăşurarea 
activităţilor specifice Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Doma Arini, achiziţionat din 
fonduri externe nerabursabile.



Art.2 - Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va urmări 
ducerea la îndeplinire a prevederilor 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.

INIŢIATOR, 
Primăriul comunei

AVIZAT,
Secretarul comunei, 

Gabriel BÎRGĂOANU


