ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Dorna-Arini, Județul Suceava,
în ședință ordinară, pentru luna februarie 2022
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit.a),
alin. (5), 135 alin. (1) şi 196 alin. (1) lit. b), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Dorna-Arini, județul Suceava în ședință,
ordinară, pentru data de 07.02.2022, ora 14:00, care va avea loc la sediul Căminului Cultural
„Savin Alexievici”, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziție.
Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în
mapă de ședință, pe semnătura acestora la data convocării.
Art. 3. Proiectele de hotărâri însoțite de documentele prevăzute de lege au fost trimise spre
avizare Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Dorna-Arini:
a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism;
b. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii;
c. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism și amenajarea teritoriului.
Art. 4. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri
înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziție.
Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Suceava, doamnelor și domnilor
consilieri locali și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
http://www.dornaarinisv.ro/.
PRIMARUL COMUNEI,
Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
DORNA-ARINI, 01 februarie 2022
Nr. 51

Anexă la Dispoziția primarului
nr. 51 din 01.02.2022
PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru ședința ordinară a Consiliului local, al comunei Dorna-Arini,
județul Suceava care va avea loc în data de 07.02.2022, ora 14:00, la sediul Căminului
Cultural „Savin Alexievici”
1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în sedința ordinară a Consiliului
local al comunei Dorna-Arini, județul Suceava din data de 05.01.2022;
Prezintă: Gabriel BÎRGĂOANU - Secretarul general al comunei Dorna-Arini
2. Proiect de hotărâre nr. 1 din 01.02.2022 privind aprobarea bugetului local, al Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava, pentru anul 2022.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
3. Proiect de hotărâre nr. 2 din 01.02.2022 privind aprobarea contului de execuție anual, al
bugetului general de venituri și cheltuieli, al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, pentru anul
2021.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
4. Proiect de hotărâre nr. 29 din 09.12.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 de pe teritoriul
comunei.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
5. Proiect de hotărâre nr. 3 din 01.02.2022 privind modificarea organigramei şi a statului de
funcții ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul
Suceava.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
6. Proiect de hotărâre nr. 4 din 01.02.2022 privind aprobarea închirierii autospecialei
compactoare pentru colectat deșeuri, proprietatea UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE

7. Probleme curente.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMĂRIA
Nr. 12 din 01.02.2022

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 01.02.2022, la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini,
judeţul Suceava, cu ocazia afişării Dispoziţiei nr. 51/2022 cu privire la convocarea
şedinţei ordinare, a Consiliului Local Dorna-Arini, judeţul Suceava pentru data de
07.02.2022, ora 1400.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMĂRIA
Nr. 13 din 01.02.2022

DOCUMENT DE CONVOCARE
În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (4), alin. (5), 135 alin. (1) şi 196 alin. (1)
lit. b), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru data de
07.02.2022, ora 14:00, sunteți convocat la sediul Căminului Cultural „Savin Alexievici”, pentru
ședința ordinară, convocată prin Dispoziția primarului nr. 51 din 01.02.2022, cu următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în sedința ordinară a Consiliului
local al comunei Dorna-Arini, județul Suceava din data de 05.01.2022;
Prezintă: Gabriel BÎRGĂOANU - Secretarul general al comunei Dorna-Arini
2. Proiect de hotărâre nr. 1 din 01.02.2022 privind aprobarea bugetului local, al Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava, pentru anul 2022.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
3. Proiect de hotărâre nr. 2 din 01.02.2022 privind aprobarea contului de execuție anual, al
bugetului general de venituri și cheltuieli, al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, pentru anul
2021.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
4. Proiect de hotărâre nr. 29 din 09.12.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023 de pe teritoriul
comunei.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
5. Proiect de hotărâre nr. 3 din 01.02.2022 privind modificarea organigramei şi a statului de
funcții ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul
Suceava.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE
6. Proiect de hotărâre nr. 4 din 01.02.2022 privind aprobarea închirierii autospecialei
compactoare pentru colectat deșeuri, proprietatea UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE

7. Probleme curente.
Alăturat vă înaintăm mapa cu materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, iar în cazul
în care sunteți în imposibilitatea de a asigura prezenţa la sedințã vã rugãm sã ne informati în timp
util.

Menționăm că proiectele de hotărâri sunt transmise pentru avizare comisiilor:
a. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism;
b. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii;
c. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism și amenajarea teritoriului.
Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri
conform art. 138 alin. (12) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMĂRIA
Nr. 14 din 01.02.2022

TABEL NOMINAL
Cu privire la anunţarea consilierilor locali din cadrul consiliului Local Dorna-Arini, de a
participa la şedinţă ordinară, din data de 07.02.2022, ora 14:00.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
consilierului local

Data luării la cunoştinţă

1.

CIMBRU Gheorghe

01.02.2022

2.

GIOSANU Loredana-Rozalia

01.02.2022

3.

GURZUN Ștefan

01.02.2022

4.

HAJA Marius-Dumitru

01.02.2022

5.

MARCOCI Dorel-Șerbănel

01.02.2022

6.

MORARU Ioan

01.02.2022

7.

NECULA Doru

01.02.2022

8.

PETRE Cătălin-Ionuț

01.02.2022

9.

ROȘU Constantin

01.02.2022

10.

STANCA Onofrei

01.02.2022

11.

ȚIFUI Severin

01.02.2022

Semnătura

Observaţii

