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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Comunal din data de 25.11.2016, convocată în baza
Dispoziţiei nr. 192/2016, emisă de primarul comunei în data de 17.11.2016, în temeiul căreia s-a făcut
convocarea în scris către toţi consilierii în funcţie, în data de 17.11.2016, 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.342 din 17.11.2016 în vederea aducerii ei la cunoştinţă publică şi s-a înaintat Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava, conform adresei de înaintare nr.6855 din 18.11.2016.
Apoi, secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor şi constată că din totalul de 11
consilieri în funcţie, sunt prezenţi 10.
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, domnul Conrad PETRESCU- Subinginer din cadrul compartimentul
urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului din cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei
comunei Doma Arini, judeţul Suceava şi doamna consilier debutant, Agapi Magdalena.
Fiind prezenţi un număr de 10 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 cu privire la revocarea hotărârii nr.6/2016, -aprobarea Planului
Urbanistic Zonal -sa t Rusca, comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, întocmit pentru extindere
intravilan a unei suprafeţe de 7748 mp, în vederea implementării proiectului „înfiinţare
Micropăstrăvărie, construire incubator cu spaţii tehnice şi branşament electric”.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea hotărârii nr. 15/2016 privind constatarea
apartenenţei la domeniul privat al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, a unui teren în suprafaţă
de totală de 5446 mp, în sat Ortoaia, număr cadastral 3271.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei DomaArini, Judeţul Suceava pentru anul 2016.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor
speciale, pe anul 2017 pe raza Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
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5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
Comunei Doma Arini, judeţul Suceava pentru trimestrul III, anul 2016.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
6. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea unei suprafeţe de 44 mp, teren categoria de
folosinţă curţi construcţii, număr cadastral 31468, aflat în domeniul privat al comunei Doma Arini,
judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
7. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Doma
Arini, judeţul Suceava, a unor bunuri imobile aflate pe Păşunea Prislop.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
al comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.38 din 14.10.1999, cu
modificările şi completările ulterioare, prin abrogarea unor poziţii din inventar.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a
unui bun imobil care îndeplineşte condiţiile de casare şi scoatere din funcţiune şi aprobarea listelor cu
bunurile din domeniul privat al comunei propuse pentru casare.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
10. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava din data de 18 octombrie 2016.
11.
30 septembrie 2016.

Informare cu privire la controlul Curţii de Conturi efectuat în perioada 22 august 201

12.
Aducere la cunoştinţă a Dispoziţiei nr. 184/2016 privind decontarea cheltuielilor cu
deplasarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar la şi de la locul de muncă.

13.
Informare cu privire la valorile bunurilor imobile aflate în patrimonial comunei Doma
Arini, judeţul Suceava.
Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, voturi exprimate de cei 10
consilieri prezenţi, ordinea de zi, propusă iniţial, este aprobată.
In continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret, preşedinte de şedinţă propune trecerea la
primul punct de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind la revocarea hotărârii
nr.6/2016, -aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat Rusca, comuna Dorna-Arini, Judeţul
Suceava, întocmit pentru extindere intravilan a unei suprafeţe de 7748 mp, în vederea
implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, construire incubator cu spaţii tehnice
Şi branşament electric”.
Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU, pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei
expunerea de motive, împreună cu proiectul de hotărâre şi domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU,
pentru a aduce la cunoştinţă celor prezenţi raportul compartimentului de specialitate.
Domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de
otai are privind revocarea hotărârii nr.6/2016, -aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sat Rusca,
eomuna Doma-Anni, Judeţul Suceava, întocmit pentru extindere intravilan a unei suprafeţe de 7748

mp, în vederea implementării proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, construire incubator cu spaţii
tehnice şi branşament electric”.
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.
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.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

77'

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul “împotrivă” şi o abţinere, hotărârea privind revocarea
hotărârii nr.6/2016, -aprobarea Planului Urbanistic Zonal -sa t Rusca, comuna Doma-Arini, Judeţul
Suceava, întocmit pentm extindere intravilan a unei suprafeţe de 7748 mp, în vederea implementării
proiectului „înfiinţare Micropăstrăvărie, construire incubator cu spaţii tehnice şi branşament electric”,
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 revocarea hotărârii nr.15/2016 privind
constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, a unui
teren în suprafaţă de totală de 5446 mp, în sat Ortoaia, număr cadastral 3271.
Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU, pentm a aduce la cunoştinţă asistenţei
proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare care însoţeşte acest proiect de hotărâre iar
domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU pentm 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
m caie au fost prezentate.

Domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect
de hotărâre privind revocarea hotărârii nr. 15/2016 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat
al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, a unui teren în suprafaţă de totală de 5446 mp, în sat
Ortoaia, număr cadastral 3271.
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 (majoritatea consilierilor locali în funcţie).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind revocarea
hotărârii nr. 15/2016 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Doma Arini,
Judeţul Suceava, a unui teren în suprafaţă de totală de 5446 mp, în sat Ortoaia, număr cadastral 3271,
este adoptată în forma prezentată.
în continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ F ilaret, propune trecerea la următorul punct de
pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local
al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava pentru 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 pentm 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 rectificării bugetului local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava pentru anul 2016.”
„Având în vedere rezultatul execuţiei bugetare pe primele 11 luni ale anului 2016 la
indicatorul de venituri 21.30.02.50- Alte venituri din proprietate, se majoreaza bugetul local cu suma
de 63.000 lei rezultată din incasarea veniturilor din închirierea autospecialei de transport deşeuri.
Prin rectificare, se modifică indicatorii bugetului local, după cum urmează:
I.
Se majorează veniturile bugetului local al comunei Dorna Arini cu suma de 63. 000 le
de Ia 3.446.524 Iei, Ia 3.509.524 lei.
I.
1 Se majorează indicatorul bugetar cu codul 30.02.50- Alte venuturi din proprietate,
suma de 63.000 lei.
II. Se majorează cheltuielile bugetului local al comunei Dorna Arini cu suma de 63.000
lei, de la 5.086.833 lei la 5.149.833 lei.
II. 1 - Capitolul 74.02 - Protecţia mediului, titlul 20, se majorează cu suma de 61.980 lei.
II.2 - Capitolul 51.02 - Autorităţi executive, titlul 70 se majorează cu suma de 1.020 lei.
Această sumă este necesară completării creditului de 30.000 lei necesar achiziţionării unul
cazan pentru centrala termică a Căminului Cultural”.

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 (majoritatea consilierilor locali în funcţie).

Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dorn

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind rectificarea
bugetului local al Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava pentru anul 2016, este adoptată în forma
prezentată.
în continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ F ilaret, propune trecerea la următorul punct de
pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2017 pe raza Comunei Dorna Arini, Judeţul
Suceava. ”
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.
Doamna Carmen IUGA, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2017 pe raza Comunei
Doma Arini, Judeţul Suceava.
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 (majoritatea consilierilor locali în funcţie).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nici o abţinere, hotărârea stabilirea
'Opozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2017 pe raza Comunei Doma Arini,
u eţul Suceava ”, este adoptată în forma prezentată.
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în continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ F ilaret, propune trecerea la următorul punct
de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie a
bugetului local al Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava pentru trimestrul III, 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 Dorna Arini, care a acordat aviz favorabil acestora, în forma
în care au fost prezentate.
Doamna Carmen IUGA, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre privind
aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava pentru
trimestrul III, anul 2016. ”
„In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, modificata
prin Ordonanţa de Urgenta nr.63/2010, in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat,
şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia
de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia
bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu
scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare
bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe
de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Execuţia bugetului general al comunei Dorna Arini pe trimestrul III 2016
I) Veniturile bugetului local pe trimestrul III 2016 au fost realizat in suma de 2.912.169 lei',
faţă de prevederile trimestriale în sumă de 2.912.169 lei.
II) Plăţile efectuate au fost in suma de 2.314.086 lei, faţă de prevederile trimestriale în sumă
de 4.339.798 lei
La data de 30.09.2016 exista un disponibil al activităţii curente in suma de 598.,083 lei.
Execuţia bugetului general al comunei pentru trimestrul III al anului 2016, asa cum a
fost depusa la Direcţia Generala a Finanţelor Publice, pe total si pe cele 2 secţiuni, este prezentata in
anexa care face parte din prezentul raport:.
La data de 30.09.2016, Comuna Dorna Arini nu înregistrează plaţi restante.”
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 (majoritatea consilierilor locali în funcţie).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nici o abţinere, hotărârea privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local al Comunei Doma Arini, judeţul Suceava pentru trimestrul III,
anul 2016, este adoptată în forma prezentată.
în continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ F ilaret, propune trecerea la următorul punct de
pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea unei suprafeţe de 44 mp,
teren categoria de folosinţă curţi construcţii, număr cadastral 31468, aflat în domeniul privat al
comunei Dorna Arini, judeţul Suceava.”
Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MQRARU, pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei
proiectul de hotărâre împreună cu expunerea de motive care însoţeşte acest proiect de hotărâre, iar
domnul Conrad PETRESCU, subinginer compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia
mediului din cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava
aduce Ia 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 Conrad PETRESCU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre
privind vânzarea unei suprafeţe de 44 mp, teren categoria de folosinţă curţi constmcţii, număr
cadastral 31468, aflat în domeniul privat al comunei Doma Arini, judeţul Suceava.”
„Se supune spre aprobare vânzarea suprafeţei de 44 mp, teren categoria de folosinţă curţi
construcţii, având număr cadastral 31468, aparţinând domeniului privat al comunei Doma Arini,
judeţul Suceava, identificat conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din
aceasta şi având următoarele vecinătăţi:
N - SC AFRUNGO SRL
S - COMUNA DORNA ARINI
E - SC AFRUNGO SRL ŞI COMUNA DORNA ARINI
V - S C AFRUNGO SRL
Preţul de vânzare al terenului, va fi stabilit printr-un raport de evaluare efectuat ulterior,
întocmit de un expert evaluator autorizat şi care va fi supus aprobării Consiliului Local.”
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret,
propune trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra
'orumului necesar adoptării unei astfel de hotărâri (două treimi consilieri locali în funcţie).

Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nici o abţinere, hotărârea privind vânzarea
unei suprafeţe de 44 mp, teren categoria de folosinţă curţi construcţii, număr..cadastral 31468, aflat în
domeniul privat al comunei Doma Arini, judeţul Suceava, este adoptată în forma prezentată.

în continuare, domnul consilier CHIRUŢĂ F ilaret, propune trecerea la următorul punct
de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre cu privire la constatarea apartenenţei la
domeniul privat al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, a unor bunuri imobile aflate pe
Păşunea Prislop.”
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
domnul Conrad PETRESCU, subinginer compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia
mediului din cadrul Aparatului de specialitate al Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava
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 Conrad PETRESCU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre
privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Doma Arini, judeţul Suceava, a unor
hunuri imobile aflate pe Păşunea Prislop.”
«Se constată apartenenţa la domeniul privat al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava, a unor
uri lm°bile edificate pe păşunea Prislop, aflată în patrimoniul comunei - domeniul privat, după
cum urmează:
jri stână cu reţele funcţionale;
) împrejmuire stână Prislop;
c) troci adăpare animale;

Valoarea cu care vor fi înregistrate în evidenţele Primăriei Doma Arini, bunurile de mai sus
este următoarea:
a) stână cu reţele funcţionale
40.100 lei;
b) împrejmuire stână Prislop
3.900 lei;
c) troci adăpare animale - 2 buc x 50 lei
100 lei;
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 consilieri locali în funcţie).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nici o abţinere, hotărârea privind constatarea
apartenenţei la domeniul privat al comunei Doma Arini, judeţul Suceava, a unor bunuri imobile aflate
pe Păşunea Prislop, 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 modificarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
or.38 din 14.10.1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin abrogarea unor poziţii din
inventar”.
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.
de u . P omnu' secretar Gabriel BÎRGĂOANU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect
0 arare Privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul al comunei Doma-

Arini, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.38 din 14.10.1999, cu modificările şi
completările ulterioare, prin abrogarea unor poziţii din inventar.
“Se abrogă poziţia nr. 35 de la Secţiunea I din Inventarul bunurilor care fac parte din
domeniul public al comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 38 din
14.10.1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Se aprobă includerea în domeniul privat al Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, a
bunului imobil - drum la Cabana Zugreni cu pod din lemn.”
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.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6-

MAZĂRE Anton-Spiridon

7

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

pentru... __

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul “împotrivă” şi o abţinere, hotărârea privind modificarea
Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul al comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, înscris în
Anexa Ia Hotărârea nr.38 din 14.10.1999, cu modificările şi completările ulterioare, prin abrogarea
unor poziţii din inventar, este adoptată în forma prezentată.
A

w

In continuare, domnul consilier CHIRUŢÂ F ilaret, propune trecerea la următorul punct de
pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul
Public în domeniul privat a unui bun imobil care îndeplineşte condiţiile de casare şi scoatere din
uucţiune şi aprobarea listelor cu bunurile din domeniul privat al comunei propuse pentru

casare.”

Astfel, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU, pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei
,ectul 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.
Doamna Carmen IUGA, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre
aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui bun imobil care îndeplineşte
condiţiile de casare şi scoatere din funcţiune şi aprobarea listelor cu bunurile din domeniul privat al
comunei propuse pentru casare.
“Comisia de casare numită prin dispoziţia primarului, s-a deplasat la locul de depozitare a
obiectelor de inventar şi a activelor fixe pentru identificarea acestora şi a întocmit note justificative
privind starea tehnică şi fizică a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune în vederea
valorificării şi casării acestora.
Constatările şi concluziile comisiei sunt că obiectele de inventar au un grad avansat de uzură
fizică şi morală, o degradare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar înscrise în lista
propusă. Acestea nu mai pot fi recuperare sau recondiţionate, adaptate sau modificate.
Ca urmare a analizei efectuate, comisia propune scoaterea din funcţiune, casarea şi după caz
valorificarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi scăderea din evidenţa contabilă a acestor
bunuri.
Ca urmare a efectuării operaţiunilor de inventariere supun spre aprobare Consiliului Local
Doma Arini trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui bun imobil care îndeplineşte
condiţiile de casare şi scoatere din funcţiune.
Supun aspre aprobare lista cu bunurile din domeniul privat al comunei cuprinzând mijloace
fixe şi obiecte de inventar din domeniul privat al comunei propuse pentru casare, precum şi scoaterea
din funcţiune, casarea şi după caz valorificarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din
domeniul privat al Comunei Doma Arini.“
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret,
propune trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra
cvorumului necesar adoptării unei astfel de hotărâri (majoritatea consilierilor locali în funcţie).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

pentru

4

GURZUN Ştefan

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dom

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nici o abţinere, hotărârea privind aprobarea
trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui bun imobil care îndeplineşte condiţiile de
casare şi scoatere din funcţiune şi aprobarea listelor cu bunurile din domeniul privat al comunei
propuse pentru casare, 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 ordinare a Consiliului Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava din data de 18
octombrie 2016.
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Crt.

Numele şi prenumele consilierului

Modul de exprimare
al votului

1

CHIRILUŞ Liviu-Paul

Absent motivat

2

CHIRUŢĂ Filaret

pentru

3

DĂNĂILĂ Valentin

4

GURZUNŞtefair

pentru

5

LATEŞ Florin

pentru

6

MAZĂRE Anton-Spiridon

pentru

7

NECULA Dorn

pentru

8

NIŢUCĂ Mirel

pentru

9

OMETIŢĂ Vladimir

pentru

10

ONOFREI Adrian

pentru

11

VLEJU Mihai

pentru

■ pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, procesului verbal al şedinţei
felinare a Consiliului Local al Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava din data de 18 octombrie 2016,
este aprobat.
In continuare, doamna Carmen IUGA, Şeful birou buget local în cadrul Aparatului propriu
specialitate al Primarului ia cuvântul şi prezintă Informarea cu privire la controlul Curţii de
°nturi efectuat în perioada 22 august 2016- 30 septembrie 2016.
baza dispoziţiilor pct.183 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
Hotă* ' Ce
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin
rarea plenului Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi,
° ate P™11 Hotărârea plenului Curţii de Conturi, n r.l55/2014 şi publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr.547 din 24 iulie 2014, am primit în original Raportul de audit financiar
nr.1800/137 din 03.10.2016 şi Decizia nr.42/137 din 24.10.2016 pentru a urmări în cadrul atribuţiilor
care ne revin, modul de aducere la îndeplinire a măsurilor în cauză”.
în continuare, ia cuvântul domnul primar Ioan MORARU pentru a aduce la cunoştinţă
Dispoziţia nr. 184/2016 privind decontarea cheltuielilor cu deplasarea cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar la şi de la locul de muncă.”
Prin dispoziţia sus menţionată s-a aprobat decontarea cheltuielilor cu deplasarea cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar la şi de la locul de muncă, pentru lunile septembrie şi
octombrie 2016, în cuantum total de 1.510 lei.

>

>

Domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU ia cuvântul şi prezintă informarea cu privire la
valorile bunurilor imobile supuse evaluării aflate în patrimoniul comunei Doma Arini, judeţul
Suceava.
în urma evalării mijloacelor fixe efectuate de evaluatorul autorizat, a rezultat faptul că în
ceea ce priveşte domeniul public compus din (terenuri, construcţii-drumuri, clădiri) valoarea de
inventar totală este de 24.6656.044,73, valoarea rezultată în urma evaluării este de 17.186.500,00,
diferenţa de evaluare fiind de -7.469.544,73.
în ceea ce priveşte domniul privat compus din (construcţii neamortizabile, construcţii
amortizabile, terenuri) valoarea de inventar totală este de 1.571.349,91, valoarea rezultată în urma
evaluării este de 1.214.370,00, diferenţa de evaluare fiind de -356.979,91.
Terenurile aflate în domeniul privat evaluate pentru înregistrarea în evidenţele contabile,
valoarea totală este de 303.500,00.
Nefiind nici o altă solicitare, domnul consilier CHIRUŢĂ Filaret, propune încheierea
lucrărilor acestei şedinţe.
Cu 10 voturi “pentru”, exprimate de cei 10 consilieri prezenţi, lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doma Arini, judeţul Suceavă, din dată de 25.11.2016 sunt declarate
închise. _
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal astăzi 25.11.2016.

