ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 09.08.2019,
Având în vedere:
- Expunerea de motive întocmită de domnul Ioan MORARU, primarul Comunei DomaArini, Judeţul Suceava, înregistrată sub nr.231 din 01.08.2019;
- Raportul Secretarului comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.239 din
09.08.2019;
- Avizul comisiei de specialitate pentru pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr. 240 din
09.08.2019;
- Hotărârea Consiliului Local nr.31/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate;
- Hotărârea Consiliului Local nr.22/2019, prin care se ia act de încetarea mandatului de
consilier local al domnului NIŢUCĂ Mirel prin demisia acestuia şi constatarea vacantării unui
post de consilier local, din cadrul Consiliului Local, al Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava;
- Hotărârea Consiliului Local nr.27/2019, privind validarea unui mandat de consilier local în
cadrul Consiliului Local, al Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava;
-prevederile art. 24, alin (3), art.25 art.26, art.29, din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Dorna Arini, înregistrată sub nr. 31/2008.
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt
ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 124 alin, art. 125, art. 129, art. 140, art. 196 alin. (1) lit. „a”, din
Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

H O T Ă R Ă ŞT E :
A rt.l - Se aprobă reorganizarea comisiei de specialitate nr.l, Comisia pentru programe

de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, care va avea
următoarea componenţă:
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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.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢA,
Filaret CHIRUTĂ

Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI,
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