ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Cu privire desemnarea reprezentantului Comunei Dorna-Arini în
Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la nivelul
Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava
Andrei Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Referatul întocmit de secretarul general al comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub nr.
3624 din 28.05.2021;
- art. 3 alin. (1) lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a
despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile
ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice
pentru prevenirea pagubelor cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată de Legea nr. 15/2005;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţii 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 conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. c), art. 196 alin. (1) lit.b) şi 198
alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările
ulterioare,
D I S P U N:
Art. 1 - Se desemnează domnul Onofrei STANCA, viceprimarul comunei, ca reprezentant al aparatului
de specialitate al primarului Comunei Dorna-Arini, în cadrul Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor la
nivelul Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava.
Art. 2 – Se desemnează domnul Voicu-Dorin OLARU, consilier al Primarului Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava, membru supleant în cadrul Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor la nivelul Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava.
Art. 3 - Comisia constituită prin prezenta are atributiile, competențele și responsabilitățile stabilite prin
actele normative în vigoare, va constata și evalua pagubele produse și va consemna rezultatul evaluării într-un
proces verbal pe care îl va înainta persoanelor și instituțiilor interesate.
Art. 4– Comisia prevazută la art. 1 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
Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
GABRIEL BÎRGĂOANU
DORNA-ARINI, 31mai 2021
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 83/2021, astăzi, 31.05.2021.
Onofrei STANCA
 ________________

Voicu-Dorin OLARU
 ________________

