ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind modificarea și completarea unor contracte de închiriere a unor suprafețe de teren
din domeniul privat UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava, care sunt în derulare
Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară, în
data de 24.03.2022,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.53 din 16.03.2022, în calitate de inițiator;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat
sub nr.54 din 16.03.2022;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr.11 din 23.03.2022;
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând că nu este încălcat regimul 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 si completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin.(3), lit.g), art. 196 alin. (1), lit.a) art. 243
alin. (1) lit.a) și lit. b.), art.332-348 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.I – Contractul de închiriere nr.1744 din 15.03.2016, a unui teren intravilan, pășune,
în suprafaţă de 18 mp, Dorna-Arini, județul Suceava, pe DN 17 B partea stângă la km 5+400, în
vederea amplasării de panou publicitar, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La capitolul IV. Durata, după Art.4, se introduce Art.41 având următorul cuprins:
„Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional cu acordul părților”.
2. După capitolul X.Soluționarea litigiilor, se introduce capitolul XI, care va avea
următorul cuprins:
„XI. Prevederi finale
Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților, prin act adițional”.
Art.II – Contractul de închiriere nr.1215 din 16.03.2011, a unui teren intravilan,
fâneață, în suprafaţă de 24 mp, pentru amplasare garaj și 6 mp acces, Sat Ortoaia, Comuna
Dorna-Arini, județul Suceava, cu destinația de pajiști permanente. se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La capitolul IV. Durata, după Art.4, se introduce Art.41 având următorul cuprins:

„Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional cu acordul părților”.
2. După capitolul X.Soluționarea litigiilor, se introduce capitolul XI, care va avea următorul
cuprins:
„XI. Prevederi finale
Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților, prin act adițional”.
Art.III – Se aprobă modificarea și completarea contractul de închiriere nr.417 din
26.01.2011, a unui teren intravilan, fâneață, cu suprafaţă de 744 mp, situat în Sat Cozănești,
Comuna Dorna-Arini, județul Suceava:
1. La capitolul IV. Durata, după Art.4, se introduce Art.41 având următorul cuprins:
„Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional cu acordul părților”.
2. După capitolul X.Soluționarea litigiilor, se introduce capitolul XI, care va avea următorul
cuprins:
„XI. Prevederi finale
Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților, prin act adițional”.
Art.IV – Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentul financiar contabil, va
aduce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va aduce la
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control
şi legalitate.
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