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PRIMĂRIA

Tel./fax 0230676018,0230576026 
Nr.242 din 10.12.2018

ANUNŢ

Primarul Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, aduce la cunoştinţa publică astăzi,

10.12.2018, următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

1.Proiect de hotărâre aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ prcuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 de pe teritoriul Comunei 
Dorna Arini, judeţul Suceava.

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 aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru 

anul şcolar 2019-2020, de pe teritoriul Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, până la data de
30.01.2018.



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMĂRIA
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e-mail : primariadornaarini@vahoo.com 

Nr.35 din 30.01.2019

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

încheiat astăzi, 30.01.2019 la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, cu ocazia 
verificării depunerii de propuneri, sugestii, opinii pentru următorul proiect:

Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru anul şcolar 2019-2020 de pe teritoriul Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava.

în data de 10.12.2018 a fost adus la cunoştinţă publică, în vederea dezbaterii, următorul proiect: 

Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat pentru anul şcolar 2019-2020 de pe teritoriul Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava.
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:

Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru anul şcolar 2019-2020 de pe teritoriul Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava.

La data de 30.01.2019, s-a constatat că nu a fost formulată de cei interesaţi vreo propunere, 
sugestie sau opinie referitoare aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 de pe teritoriul Comunei Dorna Arini, judeţul 

Suceava.
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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PROIECT

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea plafonului de cheltuieli cu carburanţii, pentru microbuzele 

şcolare -transport elevi ale Şcolii Gimnaziale Dorna Arini

Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 30.01.2019,

Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul primar al comunei, înregistrată sub nr. 29 din 

21.01.2019;
- 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. 3X  din 3Q.Qfl.0bj3

- Avizul comisiei de specialitate pentm programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului şi turism, înregistrat sub nr. 3^1 din 3Q.dA.3Qfj;

- Adresa nr. 86 din 28.01.2019 a Şcolii Gimnaziale Doma Arini, judeţul Suceava, precum şi 
procesul verbal nr.51 din 21.01.2019 încheiat în cadrul Consiliului de Administraţie al acestei 
instituţii de învăţământ, în data de 21.01.2019,

In 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 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 si completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. „b” şi „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 1, art. 45 alin. (2) 
lit. „a”, 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 -  (1) Se aprobă consumul maxim lunar de carburant al microbuzelor şcolare pentm 
transportul elevilor şi preşcolarilor de pe raza comunei Doma Arini, judeţul Suceava, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Consumul aprobat de carburant al microbuzelor pentm deplasarea cu alte ocazii 
(olimpiade şcolare, concursuri şcolare, excursii şi activităţi educative extraşcolare este de 12,5 1/100 
Km în sezonul cald şi de 13,75 l/100km în sezonul rece. Pentru sezonul rece se va adăuga şi cantitatea 
de combustibil necesar încălzirii, avându-se în vedere consumul normat de 0,5 1 carburant/ oră de 
funcţionare.

Art.2 - Primarul comunei Doma Arini, prin compartimentul financiar contabil, va aduce la 
îndeplinire a prevederilor prez^ptei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instimttei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

INIŢIATA 
PrimarimBomunei 
IoanAÎORARU

AVIZAT,
Secretarul comuifei, 

Gabriel BÎRGĂOANU



Anexa la PROIECT DE 
HOTĂRÂRE

Consum vara

Nr
inmatriculare

microbuz

consum
vara

litri/100 km

luni de 
calcul 

consum 
vara

Nr zile / 
luna

(media)

Nr total zile 
consum 

vara

km zilnici 
parcurşi

consum 
zilnic vara 
litri/100 km

Consum 
lunar pentru 
alimentare

consum 
lunar vâra 

- litri -

SV 09 EBB 12,5 5,5 22 121 145 18,13 8,00 406,75
SV 08 AJG 12,5 5,5 22 121 149 18,63 8 00' 417,75
TOTAL 824,50
ROTUNJIT 825

Consum iarna

Nr
inmatriculare

microbuz

consum
iarna

litri/100 km

luni de 
calcul 

consum 
iarna

Nr zile / 
luna 

(media)

Nr total zile 
consum 

iarna

km zilnici 
parcurşi

consum 
zilnic iama 
litri/100 km

Consum 
lunar pentru 
alimentare

consum lunar 
iarna fara 
încălzire

Consum
zilnic

incalzire

Consum
lunar

incalzire

consum 
lunar iarna 
cu incalzire 

-litri-

SV 09 EBB 13,75 4,5 22 99 145 19,94 8,80 438,625 1 22 469,43
SV 08 AJG 13,75 4,5 22 99 149 20,49 8,80 450,73 1 22 481,53
TOTAL 889,35 950,95

951ROTUNJIT



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI 
Nr.244 din 10.12.2018

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

pentru anul şcolar 2019-2020 de pe teritoriul 
Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 30.01.2019,

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

înregistrată sub nr.243 din 10.12.2018;
-Raportul Secretarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.,3/1

din 3o.OA
-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. 32>___ din 30, GA, 2p( j  ;

Luând în considerare :
-Avizul conform nr. 11177 din 10.12.2018, emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava;
-Adresa nr.1375 din 30.10.2018, a Şcolii Gimnaziale Dorna Arini, judeţul Suceava, cu privire 

la propunerile pentru organizarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Dorna Arini, 
pentru anul şcolar 2019-2010.

H-

-Prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, Legea educaţiei naţionale cu 
modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr.5235/2018 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 
particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2019 -  2020.

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.(6) lit. „a”, pct. 1, 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;



IC

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
pentru anul şcolar 2019-2020 în comuna Doma Arini, judeţul Suceava, astfel:

1. Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică:
• ŞCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI/PRI, GIM,/RO/Doma Arini,

TEL/FAX 0230-576008, 0230-576008, scoaladomaarini@yahoo.com: 
învăţământ primar -  5 clase -  83 elevi;
învăţământ gimnazial -  4 clase -  60 elevi;

2. Denumirea unităţii de învăţământ fără personalitate juridică (arondată):
• GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DORNA ARINI/PRE,/Doma Arini,

1 grupă -  25 copii

• GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT RUSCA/PRE,/Rusca 
1 grupă -  26 copii

Art. 2 - Primarul comunei Doma 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,
Secretarujteomunei,Secretarul

Gabriel ̂ IRGAQANU

mailto:scoaladomaarini@yahoo.com

