
H O T Ă R  Â R E
PROIECT

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 Dornei - Rusca- Osoi, km.
2+000 -  8+200, L=6,2 km”

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.06.2019,
Luând în considerare:
Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrată 

sub nr.161 din 10.06.2019;
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... 
din.....

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 si urbanism, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr JLo.
din.. ĵ .Q.\Q.y.P.0!|3

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 46 din 
30.10.2014, referitoare la aprobarea investiţiei de realizare a obiectivului "Modernizare drum comunal DC 76, 
limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  8+200, L=6,2 km” cu modificările şi completările 
ulterioare;

Adresa constructorului AUTEHNOROM-CONSTRUCTII DRUMURI SI PODURI, referitoare la 
calcularea cotei contribuţiilor pentru obiectivul „Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra 
Dornei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  8+200, L=6,2 km”, înregistrat sub nr. 4143 din 12.06.2019

Având în vedere:
prevederile art. 41, alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) şi (4) ale al Legii finanţelor publice locale nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 2.165/837/743/2019, pentru aprobarea modelului, conţinutului, 

modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

Art. 291 alin. (1) lit. „b”, din Legea 227/2015 -  Codul fiscal,
Art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare.

Instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;
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), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 11 şi 13, 
art. 45 alin. (2) lit. „e”, art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:
5o

Art. 1 -  Anexa nr. 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 -  indicatori 
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii -  se actualizează şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta 
hotărâre.

Art. 2 -  Anexa nr. 2 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 -  asigurarea 
cofmantării pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanţa din bugetul Comunei Doma-ArinL 
Judeţul Suceava - se actualizează şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ” Modernizare drum comunal DC 76, 
limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca- Osoi, km. 2+000 -  8+200, L=6,2 km” este asigurată de 
bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei şi de la bugetul de stat, din cadrul P.N.D.L. , după 
cum urmeaza :

VALOARE TOTALA 
(lei inclusiv TVA) Bugetul local 

(lei inclusiv TVA)
Bugetul de stat 

(lei inclusiv TVA)
7.559.257,38 500.134,17 7.043.594,95

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava şi se va 
aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.dornaarinisv.ro .

INIŢIATOR,

i

AVIZAT,

Secretarul comunei,

http://www.dornaarinisv.ro


Anexa nr.1 
La Proiect de Hotarare

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI
Modernizare drum comunal DC 76, limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca- Osoi,

km. 2+000 -  8+200, L=6,2 km

TITULAR: COMUNA DORNA-ARINI

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA 

AMPLASAMENT: Pe teritoriul comunei Dorna-Arini, asigurând legătura cu municipiul Vatra
Dornei

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI: 
Valoarea totală a investiţiei lei 7,559.257.38

din care construcţii-montaj (inclusiv TVA) lei 6,703,182.43

- Durata de realizare a investiţiei luni 24
Anul I luni 9
Anul II luni 12
Anul III luni 3

- Eşalonarea investiţiei INV/C+M

Anul I lei 747.647.70

i
741.326,10

Anul II lei 5.184.572.45
4.989.691,42

Anul III lei 1.627.037.23
972,164.91

Capacităţi:
- Drum modernizat ml 6.200
- Podeţe tubulare DN 1000 mm, L=7,5 m buc. 12
- Podeţe tubulare DN 600 mm, L= 7,5 m buc 4
- Podeţe tubulare DN 600 mm, L= 5 m buc 15
- Rigolă carosabilă ml 1082
- Şanţ dalat tip V ml 48
- Şanţ dalat ml 2.653,5
- Zid de greutate de beton de ciment cu ml 48

înălţimea elevaţiei de 2,0 m 
- Rigolă carosabilă ml 1082
- Zid de greutate de beton de ciment cu ml 108

înălţimea elevaţiei de 1,0 m 
- Apărări de mal din gabioane cu înălţimea ml 20

elevaţiei de 1,0 m 
- Montare parapet deformabil ml 3.109



Anexa nr.2 la 
Proiect de Hotărâre

Proiectant: SC TOTAL DESIGN CONSTRUCT SRL 
Gura Humorului
Beneficiar: Consiliul local Dorna-Arini, Judeţul Suceava

DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT LA 20.06.2019 conform Ordinului 2.165/837/734/2019 al MFP 
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: 

Modernizare drum comunal DC76, limita Municipiului Vatra Dornei - Rusca - Osoi,
km 2+000 - 8+200, L=6,2 km

Nr.
crt.

Denum irea capito le lor si 
subcapito lelor de cheltuieli VALO A R E (inclusiv TVA)

Defalcarea pe 
surse de 
finanţareTO TAL Valoare  

(inclusiv T.V.A .)

din fonduri de 
la bugetul de 

stat

din finanţare  
de la bugetul 

local

LEI LEI LEI
1 2 3=4+5 4 5 6

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului
1.1 O bţinerea terenulu i 0,00 0,00 0,00 buget local

1.2 Am enajarea terenulu i 0,00 0,00 0,00 buget local

1.3
Am enajări pentru protecţia 
mediului si aducere teren la starea 
iniţiala 130.052,60 0,00 130.052,60 buget local

TOTAL Cap.1: 130.052,60 0,00 130.052,60

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

2.1
Cheltuieli aferente asigurării cu 
utilită ţile  necesare funcţionarii 
abiectivulu i de investiţie 0,00 0,00 0,00

TO TAL Cap.2: 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,00 0,00 buget local

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, 
acorduri si autorizaţii

2 .975,00 2.975,00
buget local

3.3. Proiectare si inginerie

3.3.1. D.A.L.I. 0,00 0,00 buget local

3.3.2. Proiect tehnic 143.264,64 143.264,64 buget de stat

3.3.3. Detalii de execuţie 0,00 buget de stat

3 3 3 Verificarea tehnica a 
proiectării

14.326,96 14.326,96 buget de stat

D ocum entaţii pentru 
3.3.4. avize, acorduri,

autorizaţii (DATC)
0,00 buget de stat

3.4. O rganizarea procedurilor de 
achiziţie

13.207,01 13.207,01 buget local

3.5. Consultanta 9.514,05 9.514,05 buget local

3.6. Asistenta tehnica 129.723,88 129.723,88 buget local

TOTAL C ap.3: 313.011,54 157.591,60 155.419,94



CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de baza
4.1. Construcţii si instalaţii 6 .643.594,37 6.628.066,11 0,00 buget de stat

4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,10 0,00 0,00 buget de stat

4.3.
Utilaje, echipam ente tehnolog ice si 
funcţionale care necesita montaj 0,10 0,00 0,00 buget de stat

4.4.

Utilaje, echipam ente tehnologice si 
funcţionale care nu necesita 
m ontaj si echipam ente de 
transport 0,10 0,00 0,00

buget de stat

4.5. Dotări 0,10 0,00 0,00 buget de stat

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 buget de stat

TOTAL Cap.4: 6.643.594,37 6.628.066,11 0,00

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli ______
5.1 O rganizare de şantier 59.588,06 59.588,06 0,00

5.1.1. Lucrări de construcţii 59.588,06 59.588,06 buget de stat

5.1.2.
Cheltuieli conexe organizării 
şantierului 0,00 0,00 buget local

5.2
Com isioane, taxe, cote legale, 
costul creditului 63.065,07 63.065,07 buget local

5.3 Cheltuieli d iverse si neprevăzute 349.945,74 198.349,18 151.596,56 BS, BL

TOTAL Cap.5: 472.598,87 257.937,24 214.661,63

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1
Pregătirea personalului de 
exploatare 0,00 0,00 0,00 buget local

6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 buget local

TOTAL Cap.6: 0,00 0,00

TO TAL GENERAL 7.559.257,38 7.043.594,95 500.134,17

din care C+M 6.833.235,03 6.687.654,17 130.052,60

i

TO TAL G ENERAL din
care: 7.559.257,38

buget de stat 7.043 .594,95

buget local 500.134,17

C+M= 6.703.182,43
Diverse si 

neprevazute= 349.945,74

TO TAL investitie= 7.053.128,17



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.164 din 11.06.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea ocupării temporare, a suprafeţei de 4400 mp, teren păşune, aflat în 

proprietatea Comunei Dorna Arini, domeniu privat, pentru realizarea obiectivului de investiţie 
“Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc- Vatra Dornei, Revizia 1 “ -

Etapa II, L=26394 m Pojorâta -  Vatra Dornei

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă 
. ............în data de... t â ............................,

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

înregistrată sub nr.163 din 11.06.2019;
- Raportul compartiment de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei

Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. . ...............din.......& . - .Q C M 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, din cadrul Consiliului Local Doma-Arini, 
înregistrat sub nr...............J .îQ............ d in .... HO.-. OS..««?$/! 3 .............;

Adresa nr. DPC 31295/28.05.2019, a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale 
”Transgaz” S.A., Mediaş, prin care se solicită acordul privind ocuparea temporară a suprafeţei de 4400 
mp, teren păşune, aflat în proprietatea Comunei Doma Arini, pentm realizarea obiectivului de investiţie 
“Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc- Vatra Domei, Revizia 1 “ -  Etapa II, 
L=26394 m Pojorâta -  Vatra Domei;

Având în vedere:
- prevederile Legii 123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale, 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 prevederilor art. 36, art. 45, art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 —  Se aprobă ocuparea temporară, a suprafeţei de 4400 mp, teren păşune, aflat în 
proprietatea Comunei Doma Arini, domeniul privat, pentm realizarea obiectivului de investiţie 
“Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc- Vatra Domei, Revizia 1 “ -  Etapa II, 
L=26394 m Pojorâta -  Vatra Domei.



Art. 2 -  (1) Ocuparea temporară a terenului păşune prevăzut la art. 1 se face strict pe perioada 
realizării lucrărilor de montaj conductă.

(2) -  La finalizarea lucrărilor de execuţie, terenul se va readuce la starea iniţială de către 
executantul lucrărilor.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului: 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava şi se va 
aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.dornaarinisv.ro .

INIŢIATOR. AVIZAT.

Primarul comunei

ARU

Secretarul comunei.

http://www.dornaarinisv.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.172 din 20.06.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnico- 

economici pentru obiectivul „Lucrări de modernizare drum comunal Arinaş -  
Gogoseni -  Băda pe o lungime de 372 ml în Comuna Dorna Arini, Judeţul

Suceava”

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
20.06.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Dorna-Arini, înregistrată sub nr. 171 din 

20.06.2019;
- 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...I.Lv?.... 
din....«lQ.'.Q .̂,.*/.M£)........... ;

- 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 Doma-Arini, înregistrat sub 
nr........O .k ...........din............................................ ;

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;

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (6) lit. „a”, art. 45 alin. (1), 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 aprobă realizarea investiţiei „Lucrări de modernizare drum comunal Arinaş -  Gogoseni -  
Băda pe o lungime de 372 ml în Comuna Dorna Arini, Judeţul Suceava”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia Studiul de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Lucrări de modernizare drum comunal Arinaş -  Gogoseni -  Băda pe o 
lungime de 372 ml în Comuna Dorna Arini, Judeţul Suceava”, conform anexei nr.l, care este parte 
integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Valoarea investiţiei specificată la articolele precedente este prevăzută în bugetul local al 
Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava pe întreaga perioadă de realizare a acestui obiectiv de investiţii.

Art. 4 - Primarul comunei Doma Arini va aduce la îndeplinire a 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.



Anexa nr. 1 la Proiect de Hotărâre

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

a) Valoarea totală a investiţiei- conform Deviz general, din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „ Lucrări de modernizare drum comunal Arinaş -  Gogoseni -  Băda 
pe o lungime de 372 ml în Comuna Dorna Arini, Judeţul Suceava”:

Valori cu TVA Lei
Valoare totala a investiţiei 471.458,96

din care C+M 438.651,54

b) Capacităţi :

- Lungimea sector propus pentru modernizare =372 m, din care 265 m modernizare cu 
îmbrăcăminte asfaltică şi 107 m prin pietruire
- Lăţime parte carosabilă= 4,00 m
- Rigole de acostament pereate= 479,OOm
- Podeţ dalat L=5m-1 buc

c) Durată de execuţie: 4 luni



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.160 din 10.06.2019

PROIECT

H O T Ă R Â R E
prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului NIŢUCĂ Mirel 
prin demisia acestuia şi constatarea vacantării unui post de consilier local, din cadrul 

Consiliului Local, al Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă.
în data de... 2,Q...Qă ............................ ;

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

Suceava, înregistrată sub nr.159 din 10.06.2019;
- Raportul Secretarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. ...K5...

din .......... :
- 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.........i.W ...............din.... .^.0. .0$. .•. i!Q !l ̂ ...... ;

- Luând în considerare demisia din funcţia de consilier local al comunei Dorna Arini, 
formulată de domnul NIŢUCĂ Mirel, inregistrată la Primăria Comunei Dorna Arini, sub nr. 
3000/10.05.2019;

In baza prevederilor art. 10, al. (2) lit. „a” şi art. 11 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local Dorna Arini judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Dorna Arini, înregistrată sub nr. 31/2008.

în conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Ldgea 
nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 69 din Anexa la Ordonanţa de Guvern nr. 35/2002, pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, cu modificările 
si 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.l Consiliul Local Dorna-Arini, judeţul Suceava, ia act de încetarea de drept, prin 
demisie, a mandatului de consilier local, al domnului NIŢUCĂ M irel.

Art.2 Postul de Consilier Local, ocupat de domnul NIŢUCĂ Mirel, în cadrul Consiliului 
Local al Comunei Dorna-Arini, se declară vacant, el urmând a fi ocupat de primul supleant de pe 
lista Partidului Naţional Liberal.

Art.3 Secretarul Comunei Dorna Arini va înainta Comisiei de validare a mandatelor de 
consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, nominalizata prin Hotărârea de 
Consiliu Local nr. 26/22.06.2016, documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local 
pentru supleantul de pe lista Partidului Naţional Liberal.



Art.4 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.


