ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din
cadrul Consiliului Local, al Comunei Dorna-Arini

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă de îndată, în
data de 08.01.2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.4 din 05.01.2021, în calitate de inițiator;
- Raportul Secretarului comunei Dorna–Arini, județul Suceava, înregistrat sub nr.6 din
05.01.2021;
- Avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism și amenajarea teritoriului
înregistrat sub nr.13 din 07.01.2021;
- Hotărârea Consiliului Local nr.45/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dorna-Arini;
- Încheierea Judecătoriei Vatra Dornei, în dosarul nr.2191/334/2020, din 22.12.2020 prin care
s-a validat mandatul de consilier local al domnului Constantin ROȘU în cadrul Consiliului Local
al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava;
-prevederile art.16, art.17, art.18, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local Dorna Arini, județul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Dorna Arini, înregistrată sub nr.7/2020;
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 baza prevederilor art. 124 alin. (5), art.125, art.140, art. 196 alin. (1) lit. „a”, din
Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu
modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă reorganizarea comisiei de specialitate nr.2, Comisia pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii,
având următoarea componenţă:

1. Constantin ROȘU
2. Ștefan GURZUN
3. Severin ȚIFUI
Art.2 - Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinirea
prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Loredana-Rozalia GIOSANU
________________
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Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
______________________

