ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea închirierii
şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru închirierea prin atribuire
directă a suprafeţei de 145,12 ha teren păşune, din proprietatea privată a
Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- referatul prezentat de secretarul general al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava,
înregistrat sub nr. 2125 din 23.03.2021;
Luând în considerare:
- art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată de Legea 86/2014.
- Legea nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea 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. e), art. 196 alin. (1) lit.b), 198 alin. (1) și
art. 362 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 pentru organizarea şi desfăşurarea închirierii prin atribuire
directa a suprafeţei de 145,12 ha teren pajiște din proprietatea privată a Comunei Dorna-Arini, în
următoarea componenţă:
Preşedinte: Mircia STRATON – consilier superior la Direcția pentru Agricultură Județeană
Suceava;
Secretar: Marta LUPU – consilier achiziții publice la compartimentul de Achiziții publice
din cadrul Primăriei Comunei Dorna-Arini, județul Suceava;
Membrii: Magdalena AGAPI – consilierul Primarului Comunei Dorna-Arini, județul
Suceava;
Membri supleanți: Gabriel BÎRGĂOANU – secretarul general al Comunei Dorna-Arini, județul
Suceava;

Art. 2 - Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Elena BLINDU – consilier superior la Direcția pentru Agricultură Județeană
Suceava;
Membrii: Gabriel BÎRGĂOANU – secretarul general al Comunei Dorna-Arini, județul
Suceava;
Carmen IUGA – şef birou buget local, resurse umane, funcţii publice,
administrare patrimoniu, registru agricol, cadastru, agricultură, relaţii publice în cadrul primăriei
Comunei Dorna-Arini;
Art. 3. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea închirierii şi Comisia de soluţionare a
contestaţiilor, pentru închirierea prin atribuire a suprafeţei de 145,12 ha teren păşune, din proprietatea
privată a Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava vor 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
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
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