ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
din cadrul Consiliului Local al comunei Dorna-Arini
Consiliul Local al comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava;
Analizând:
- Procesul verbal nr. 6010 din 29.10.2020 încheiat în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local al comunei Dorna-Arini, județul Suceava;
- Ordinul Prefectului județul Suceava nr. 831 din 29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor
legale de constituire a Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, județul Suceava;
- referatul de aprobare nr. 255 din 29.10.2020 al primarului comunei Dorna-Arini, Județul Suceava;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Dorna-Arini, județul Suceava, înregistrat sub
nr. 256 din 29.10.2020 ;
Ținând seama de prevederile art. 6 alin. 3 și art. 30 alin. 1 litera ”c” din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 124, art. 125, art. 126, art. 141 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - În cadrul Consiliului Local al comunei Dorna-Arini, județul Suceava se organizează un
număr de 3 comisii de specialitate, după cum urmează:
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 socialculturale, culte, protecţie copii;
c. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului;

Art. 2 - Stabileşte un număr de 5 consilieri pentru comisia pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, având următoarea componenţă:
1. Marius-Dumitru HAJA
2. Dorel-Șerbănel MARCOCI
3. Loredana-Rozalia GIOSANU
4. Doru NECULA
5. Cătălin-Ionuț PETRE
Art. 3 - Stabileşte un număr de 3 consilieri pentru comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, având următoarea
componenţă:
1. Voicu-Dorin OLARU
2. Ștefan GURZUN
3. Severin ȚIFUI
Art. 4 - Stabileşte un număr de 3 consilieri pentru comisia pentru administraţia publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi
amenajarea teritoriului, având următoarea componenţă:
1. Gheorghe CIMBRU
2. Ioan MORARU
3. Onofrei STANCA
Art. 5 - Secretarul general al comunei Dorna-Arini va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituției Prefectului Județul Suceava, primarului comunei Dorna-Arini, persoanelor interesate și va fi
adusă la cunoștință publică în condițiile legii.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe CIMBRU
_________________
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Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Gabriel BÎRGĂOANU
 _________________

