ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Dorna-Arini, nr. 36/2018 privind stabilirea modului de administrare a unui
teren care aparţine Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava
Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară
în data de 12.04.2019
Luând în considerare:
Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr.56 din 01.03.2019;
Raportul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul
Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.92
din 12.04.2019;
Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe,
administrare a domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului, amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului Local DornaArini, înregistrat sub nr.93 din 12.04.2019;
Contractele de concesiune nr. 2730 din 03.09.1998 şi nr. 263 din 28.01.1999;
Cererea nr. 5290 din 17.08.2018 formulată de reprezentantul legal a S.C. UNGUREANU
LEMNCOM S.R.L. Dorna-Arini;
Având în vedere:
prevederile art. 551 pct. 2, art. 693, art. 694, art. 697, ale Codului civil, republicat;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, nr. 36/2018 privind
stabilirea modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava;
- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
art.4 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) - (4) 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. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (9), art. 45 alin.
(3), art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
>r

HOTĂRĂŞTE:
Art.I - Titlul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, nr. 36/2018 privind
stabilirea modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava,
se modifică şi va fi:

„Hotărâre privind includerea unor bunuri imobile în domeniul privat al Comunei
porna-Arini, Judeţul Suceava
Art.II - Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2018, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”Art. 1 - Se aprobă includerea în domeniul privat al Comunei Doma-Arini, a două
suprafeţe de teren, înscrise în anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.”

Art. III - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2018, privind stabilirea
modului de administrare a unui teren care aparţine Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava, se
menţin.
Art. IV - Primarul comunei Doma 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
Liviu-Paul CHIRILUŞ
ti

DORN A ARINI, 12 aprilie 2019
N r.ll

Contrasemnează,

ANEXA LA HOTĂRÂREA DE CONSILIU LOCAL nr. 11 din 12.04.2019
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Situat în intravilan sat
Cozăneşti, comuna DomaArini, judeţul Suceava,
înscris în CF 30237/DomaArini, cu nr. cadastral
30237
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Cozăneşti, comuna DomaArini, judeţul Suceava,
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