ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei care asigură controlul respectării prevederilor
contractuale stabilite pentru pajiștile concesionate sau închiriate la nivelul
Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primarul comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul prezentat de secretarul general al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, înregistrat
sub nr. 1208 din 25.02.2021;
- adresa nr. 7339 din data de 05.11.2020 a Direcției pentru Agricultură Județeană Suceava;
În baza prevederilor:
- art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;
- art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilități așa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției,
cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 196 alin.(1) lit.b) şi
198 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
D I S P U N:
Art. 1 – Se constituie comisia care asigură controlul respectării prevederilor contractuale
stabilite pentru pajiștile concesionate sau închiriate, conform art. 13 alin. (2) din Normele de aplicare a
OUG nr. 34/2013 aprobate prin HG nr. 1064/2013 cu modificările și completările ulterioare, în
următoarea componenţă:
Preşedinte: Onofrei STANCA – viceprimarul comunei
Membrii : Florin-Dorin ANISIEI – referent cadastru
Alina-Elena VLEJU – casier

Art. 2 – Comisia constituită conform art. 1 din prezenta dispoziție va asigura controlul cu privire
la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiștile închiriate, proprietatea privată a
comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, și va dispune, în funcție de constatările făcute, măsurile pentru
respectarea amenajamentului pastoral, menținere și utilizare a pajiștilor permanente.
Art. 3 – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii orice dispoziţii contrare îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 4 – Comisia comunală de recensământ Dorna-Arini va duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE

AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU

DORNA-ARINI, 25 februarie 2021
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 48/2021, astăzi, 25.02.2021.
Onofrei STANCA
 _________________

Florin-Dorin ANISIEI
 _________________

Alina-Elena VLEJU
 _________________

