ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI
Nr. 6 din 17.09.2021

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dorna-Arini ca membru în
Comisia de prevenire și eliminare a violenței și a faptelor de corupție și a discriminării în
mediul școlar, precum și promovarea interculturalității, constituită la nivelul Școlii
Gimnaziale Dorna-Arini, Județul Suceava
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 27.09.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub
nr. 268 din 17.09.2021;
- Raportul Secretarului general al comunei Dorna-Arini, județul Suceava, înregistrat sub
nr. 270 din 17.09.2021;
- Avizul comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. ______ din
______________;
- Adresa Școlii Gimnaziale Dorna Arini înregistrată sub nr. 1192 din 15.09.2021;
- Prevederile art. 71 alin. (1) pct. 1, alin. (2) lit. „e”, alin. (3), art. 72 din Regulamentulcadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat de Ordinul
Ministerului Educației și Cercetării nr. 5447/2020;
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 baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” , alin. (7) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a”
din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” , alin. (7) lit. „a” şi 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 Ş T E:
Art. 1 - Se desemnează domnul ____________, consilier local în cadrul Consiliului
Local al comunei Dorna-Arini, ca membru din partea acestei structuri în Comisia de prevenire și
eliminare a violenței și a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar, precum și
promovarea interculturalității, constituită la nivelul Școlii Gimnaziale Dorna-Arini, Județul
Suceava
Art. 2 - Primarul comunei Dorna-Arini prin compartimentele de specialitate din cadrul
aparatului propriu de specialitateal Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Suceava,
Primarului comunei Dorna-Arini, și va fi adusă la cunoștință publică, prin publicarea acesteia în
Monitorul oficial local.
INIŢIATOR,
Primarul comunei,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
 _____________

AVIZAT,
Secretarul general al comunei,
Gabriel BÎRGĂOANU
 ____________

