ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

ncheiat astăzi 18 octombrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Comunal din data de 18.10.2016, convocată în baza
Dispoziţiei nr.121/2016, emisă de primarul comunei în data de 10.10.2016, în temeiul căreia s-a făcut
convocarea în scris către toţi consilierii în funcţie, în data de 10.10.2016, în invitaţia de participare la
şedinţă menţionându-se data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi a acestei şedinţe.
Dispoziţia de convocare a şedinţei s-a afişat la afişierul primăriei, conform procesului verbal
de afişare nr.317 din 10.10.2016 în vederea aducerii ei la cunoştinţă publică şi s-a înaintat Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava, conform adresei de înaintare nr.6130 din 14.10.2016.
Apoi, secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor şi constată că din totalul de 11
consilieri în funcţie, sunt prezenţi 9.
La lucrările acestei şedinţe participă domnul primar al comunei Ioan Moraru, secretarul
comunei, domnul Gabriel Bîrgăoanu, doamna Carmen Iuga -Ş e f birou în cadrul Aparatului propriu
de Specialitate al Primarului şi doamna consilier debutant, Agapi Magdalena.
Fiind prezenţi un număr de 9 consilieri din totalul de 11 în funcţie, se constată că şedinţa este
legal constituită.
Domnul primar ia cuvântul şi prezintă ordinea de zi propusă
Ordinea de zi propusă prin dispoziţia de convocare a fost următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiţii şi aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Doma Arini, judeţul Suceava pe anul 2016.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la modul de administrare a
masei lemnoase de pe păşunea Prislop, aflată în proprietatea Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
3.Supunerea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al
Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava din data de 05 octombrie 2016.
Cu 9 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, voturi exprimate de cei 9 consilieri
prezenţi, ordinea de zi, propusă iniţial, este aprobată.
în continuare, se propune trecerea la primul punct de pe ordinea de zi care este: „Proiect de
hotărâre privind modificarea programului de investiţii şi aprobarea rectificării bugetului local
al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava pe anul 2016.
Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU, pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei
proiectul de hotărâre împreună cu expunerea de motive care însoţeşte acest proiect de hotărâre, iar
doamna Carmen IUGA, Şeful birou buget local în cadrul Aparatului propriu de specialitate al
Primarului pentru a aduce la cunoştinţă celor prezenţi raportul compartimentului de specialitate.
De asemenea, se comunică faptul că aceste materiale au fost puse la dispoziţia comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Doma Arini, care a acordat aviz favorabil acestora, în forma
în care au fost prezentate.
Secretarul comunei înştiinţează plenul şedinţei că hotărârea are caracter normativ şi având în
vedere circumstanţele excepţionale ale situaţiei de reglementat, acest proiect de act normativ s-a
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supus .aprobării în condiţiile art.7 alin 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Doamna Carmen IUGA, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre privind
aprobarea programului de investiţii şi aprobarea rectificării bugetului local al comunei Dorna Arini,
judeţul Suceava pe anul 2016.
„Prin Hotărârea Guvernului nr.752/2016, pentru Comuna Dorna Arini s-a aprobat alocarea
sumei de 26.000 lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru achitarea unor
cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii.
Prin rectificare, se modifică indicatorii bugetului local, după cum urmează:
I. Se majorează veniturile bugetului local al comunei Dorna Arini cu suma de 26.000 lei,
de Ia 3.420.524 lei, la 3.446.524 Iei.
I.
1 Se majorează indicatorul bugetar cu codul 42.02.28- Subvenţii primite din Fondul d
Intervenţie, cu suma de 26.000 lei.
II. Se majorează cheltuielile bugetului local al comunei Dorna Arini cu suma de 26.000
Iei, de la 5.060.833 lei la 5.086.833 lei.
II. 1 - Capitolul 84.02 - Drumuri, titlul 20, se majorează cu suma de 26.000 lei, pentru
finanţarea lucrărilor efectuate în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de
inundaţii.
III.
Având în vedere deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare în cadru
programelor CASA VERDE PLUS, prin referatul de necesitate nr.5347 din 14.09.2016, întocmit de
către viceprimarul comunei Dorna Arini domnul Mazăre Anton Spiridon la momentul identificării
necesităţii, se impune modificarea programului de investiţii aprobat pentru anul 2016.
în conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.273/2016, obiectivele de investiţii şi
celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget,
numai dacă, în prealabil, notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării
cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.
Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare
obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu
această destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de
execuţie aprobate.
Totodată, conform prevederilor art.48 din acelaşi act normativ, în situaţia în care, pe
parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se
poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot
propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor
între proiectele înscrise în programul de investiţii.
Deoarece nu a fost contractată prestarea serviciului de actualizare a studiilor de fezabilitate şi
proiectarea în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii de
Aducţiune apă şi canalizare, se transferă în programul de investiţii pe anul 2016 suma de 29.000 lei
de la capitolul 74.02.06 - Canalizarea şi tratarea apelor reziduale - poziţia globală Alte cheltuieli de
investiţii, la capitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinţei, serviciilor şi dezvoltării
comunale - poziţia globală Alte cheltuieli de investiţii.
IV. In bugetul local pe anul 2016, se virează suma de 29.000 lei de la capitolul 74.02.06 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, art.71.01.30 - Alte active fixe, Ia Capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţei, art.71.01.30 - Alte active fixe.
Având în vedere ca la întocmirea programului de investiţii iniţial nu au fost suficiente
fondurile pentru cuprinderea creditelor necesare finalizării obiectivului de investiţii Renovări
interioare clădire existentă Cămin cultural Savin Alexevici, se transferă suma de 15.000 Iei de la
capitolul 70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinţei - investiţii noi, la capitolul 67.02.03.07 Cămine culturale - investiţii noi.
V. In bugetul local pe anul 2016, se virează suma de 15.000 lei de Ia capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinţei - art.71.01.01 Construcţii, la capitolul 67.02.03.07 - Cămine
culturale - art.71.01.01 Construcţii.

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, se propune trecerea la vot asupra
materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra cvorumului necesar adoptării unei
astfel de hotărâri (majoritatea consilierilor locali în funcţie).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele şi prenumele consilierului
CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUŢĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZĂRE AntonrSpiridon
NECULA Doru
NIŢUCĂ Mirel
OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
absent
pentru
pentru
pentru
pentru
absent
pentru
pentru

Cu 9 voturi “pentru”, niciunul “împotrivă” şi o abţinere, hotărârea modificarea programului de
investiţii şi aprobarea rectificării bugetului local al comunei Doma Arini, judeţul Suceava pe anul
2016, este adoptată în forma prezentată.
în continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret, propune trecerea la următorul punct de
pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la
modul de administrare a masei lemnoase de pe păşunea Prislop, aflată în proprietatea Comunei
Dorna Arini, judeţul Suceava.
Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU, pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei
proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare care însoţeşte acest proiect de hotărâre iar
domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU pentru a aduce la cunoştinţă celor prezenţi raportul
compartimentului de specialitate.
De asemenea, se comunică faptul că aceste materiale au fost puse la dispoziţia comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Doma Arini, care a acordat aviz favorabil acestora, în forma
în care au fost prezentate.
Domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect
de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la modul de administrare a masei lemnoase de pe
păşunea Prislop, aflată în proprietatea Comunei Doma Arini, judeţul Suceava.
„Având în vedere prevederile legislaţiei silvice în vigoare şi necesitatea asigurării bunei
gospodăriri şi a gestionării durabile a pădurilor, instituţia noastră a solicitat Ocolului Silvic Crucea,
punerea în valoare a masei lemnoase aferente şi în urma efectuării inspecţiilor de fond de către
Ocolului Silvic Crucea, cantitatea totală de masa lemnoasă necesară a fi pusă în valoare este de 38
metri cubi masă lemnoasă răşinoase, aşa cum rezultă din Actul de punere în valoare cu nr. 5173 din
22.08.2016, întocmit de către Ocolului Silvic Crucea.
Din valoarea mai sus enunţată, 23 metri cubi o reprezintă lemn de lucru şi 15 metri cubi
lemn de foc, cu o valoare totală, rezultată din Actul de punere în valoare nr. 5173 din 22.08.2016
întocmit de Ocolul Silvic Crucea de 4144,05 lei.
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Masa lemnoasă, va avea următoarea destinaţie:
Cantitatea de 23 metri cubi lemn de lucru va fi folosită pentru construirea unui adăpost
pentru animale (saivan) pe păşunea Prislop, care, după edificare, va intra în patrimoniul comunei;
Cantitatea de 15 metri cubi lemn de foc (crengi şi lemn rotund) va fi folosită pentru
asigurarea unei părţi din combustibilul necesar încălzirii sediului Primăriei Dorna-Arini”.
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret,
propune trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra
cvorumului necesar adoptării unei astfel de hotărâri (două treimi din numărul total al
consilierilor în funcţie).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele şi prenumele consilierului
CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUŢĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZĂRE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NIŢUCĂ Mirel
OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
absent
pentru
pentru
pentru
pentru
absent
pentru
pentru

Cu 9 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind modul de
administrare a masei lemnoase de pe păşunea Prislop, aflată în proprietatea Comunei Doma Arini,
judeţul Suceava, este adoptată în forma prezentată.
în continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret - preşedinte de şedinţă - propune trecerea
la următorul punct de pe ordinea de zi care este - Supunerea spre aprobare a procesului verbal al
şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava din data de 05
octombrie 2016.
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numele şi prenumele consilierului
CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUŢĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZĂRE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NIŢUCĂ Mirel
OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
absent
pentru
pentru
pentru
pentru
absent
pentru
pentru
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Cu 9 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, procesul verbal al şedinţei de
îndată a Consiliului Local, al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava din data de 05 octombrie 2016,
este aprobat.
Nefiind nici o altă solicitare, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret, propune încheierea
lucrărilor acestei şedinţe.
Cu 9 voturi “pentru”, exprimate de cei 9 consilieri prezenţi, lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doma Arini, judeţul Suceava, din data de 18.10.2016 sunt declarate
închise.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal astăzi 18.10.2016.

