ROMÂNIA
JUD EŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ocupării temporare, a suprafeţei de 4400 mp, teren păşune, aflat în
proprietatea Comunei Dorna Arini, domeniu privat, pentru realizarea obiectivului de investiţie
“Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc- Vatra Dornei, Revizia 1 “ Etapa II, L=26394 m Pojorâta - Vatra Dornei
Consiliul Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 20.06.2019,
Luând în considerare:
- Expunerea de motive întocmită de domnul primar al comunei Doma Arini, judeţul Suceava,
înregistrată sub nr.163 din 11.06.2019;
- Raportul compartiment de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei
Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 169 din 20.06.2019;
- 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 Dorna-Arini,
înregistrat sub nr.170 din 20.06.2019;
Adresa nr. DPC 31295/28.05.2019, a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
’Transgaz” S.A., Mediaş, prin care se solicită acordul privind ocuparea temporară a suprafeţei de 4400
mp, teren păşune, aflat în proprietatea Comunei Doma Arini, pentru realizarea obiectivului de investiţie
“Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc- Vatra Dornei, Revizia 1 “ - Etapa II,
L=26394 m Pojorâta - Vatra Dornei;
Având în vedere:
prevederile Legii 123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale, cu modificările şj
completările ulterioare;
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. 36, art. 45, 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.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 —- Se aprobă ocuparea temporară, a suprafeţei de 4400 mp, teren păşune, aflat în
proprietatea Comunei Doma Arini, domeniul privat, pentru realizarea obiectivului de investiţie
“Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc- Vatra Dornei, Revizia 1 “ - Etapa II,
L=26394 m Pojorâta - Vatra Dornei.
Art. 2 - (1) Ocuparea temporară a terenului păşune prevăzut la art. 1 se face strict pe perioada
realizării lucrărilor de montaj conductă.

(2) - La finalizarea lucrărilor de execuţie, terenul se va readuce la starea iniţială de către
executantul lucrărilor.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava şi se va
aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.domaarinisv.ro .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu-Paul CHIRILUŞ
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