ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 7 din data de 10.02.2020,
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al
comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 15.04.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 60 din 24.02.2021;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcții publice, administrare patrimoniu din
cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, înregistrat sub
nr. 63 din 24.02.2021;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism, din cadrul Consiliului Local al Comunei Dorna Arini, înregistrat sub nr. 112 din
12.04.2021;
- Avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul Consiliului local Dorna-Arini, înregistrat sub nr. 113
din 12.04.2021;
- Avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul
Consiliului local Dorna-Arini, înregistrat sub nr. 114 din 12.04.2021;
-prevederile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
-îndeplinirea procedurii prevăzute de art. 7 alin. (1)-(4) din Legea 52/2003 privind
transparența decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi 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 temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a", alin. (3), lit. „a", art. 139 alin (3) lit.”i ”,196
alin(1) lit.”a ”, art. 212 alin. (2) si art. 632 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,.

HOTĂRĂŞTE:
Art. I – Articolul 59 alin. (2) al Anexei la Hotărârea nr.7 din data de 10.02.2020, referitoare
la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei DornaArini, judeţul Suceava, se modifică și va avea următorul cuprins:
” (2) Indemnizaţia lunară pentru membrii consiliului local care participă la şedinţele
ordinare ori extraordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 8% din
indemnizaţia lunară a primarului”.
Art. II – Celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea nr.7 din data de 10.02.2020, referitoare
la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei DornaArini, judeţul Suceava se mențin.
Art. III – Primarul comunei Dorna Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu de specialitate al Primarului va aduce la îndeplinire a prevederile prezentei
hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Ștefan GURZUN
 __________________
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Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ___________________

