ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna
Dorna- Arini și Școala gimnazială Dorna-Arini precum și cu Cabinetul medical,
medicină de familie Dorna-Arini, în domeniul asistenței sociale
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 21.12.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr.365 din 15.12.2021;
-Raportul Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Dorna-Arini,
Judeţul Suceava, înregistrat sub nr.366 din 15.12.2021;
-Avizul comisiei Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr.4 din 20.12.2021;
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa 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. (1), 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 Protocolul de colaborare între Comuna Dorna-Arini și Școala Gimnazială
Dorna-Arini, în domeniul asistenței sociale, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face
parte integrantă din aceasta.
Art. 2 – Se aprobă Protocolul de colaborare între Comuna Dorna-Arini și Cabinet medical,
medicină de familie Dorna-Arini, în domeniul asistenței sociale, conform anexei nr.2 la prezenta
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 3 – Primarul comunei Dorna-Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Aparatului propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 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,
Dorel-Șerbănel MARCOCI
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Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
GABRIEL BÎRGĂOANU
 _________________

