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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

încheiat astăzi 11 iulie 2016 la sediul Primăriei comunei Dorna Arini, judeţul Suceava în
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Comunal din data de 11.07.2016, convocată în baza
Dispoziţiei nr.95/2016, emisă de primarul comunei în data de 04.07.2016, în temeiul căreia s-a făcut
convocarea în scris către toţi consilierii în funcţie, în data de 04.07.2016, 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.171 din 04.07.2016 în vederea aducerii ei la cunoştinţă publică şi s-a înaintat Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava, conform adresei de înaintare nr.4256 din 06.07.2016.
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 loan Moraru, secretarul
comunei, domnul Gabriel Bîrgăoanu, domna Carmen Iuga -Şef birou în cadrul Aparatului propriu de
Specialitate al Primarului 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.
în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local Dorna-Arini, preşedinte de şedinţă este domnul CHIRILUŞ Liviu-Paul.
Dojnnul 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 aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de
specialitate pe diferite domenii de activitate.
INIŢIATOR, Primar loan Moraru
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Dorna Arini, Judeţul
Suceava pentru anul 2016.
INIŢIATOR, Primar loan Moraru
3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din cadrul Aparatului propriu
şi de specialitate al Primarului comunei Dorna Arini, judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar loan Moraru
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor cu bursele care se vor acorda unor elevi din
cadrul Şcolii Gimnaziale Dorna Arini, Judeţul Suceava;
INIŢIATOR, Primar loan Moraru
Suplimentar pe ordinea de zi:
Pe ordinea de zi, se propune de către domnul Primar loan MORARU, introducerea
următoarelor puncte suplimentare:
1.

Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Dorna Arini, în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în
Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a
Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în

Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, ca urmare a adresei nr.33 din 06.07.2016, a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava;
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
2. Informare cu privire la propunerea de constituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de
250 mp teren curţi construcţii, aferent locuinţei domnului CHIRILOAIA Toader, în favoarea
acestuia;
3. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al
Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava din data de 22 iunie 2016.

Se supune la vot introducerea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.
Cu 10 voturi "pentru", niciunul împotrivă şi nicio abţinere, voturi exprimate de cei 10
consilieri prezenţi, ordinea de zi, propusă iniţial, împreună cu punctele suplimentare, este aprobată.
în continuare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu-Paul- preşedinte de şedinţă - propune
trecerea la primul punct de pe ordinea de z: care este: Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate.
în acest sens, aduce la cunoştinţă consilierilor prezenţi faptul că, în conformitate cu
prevederile art. 54 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul local constituit îşi organizează comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Comisiile de
specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar.
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma
alegerilor locale.
Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz,
comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiei speciale de
analiză şi verificare, obiectvele şi perioda de desfăşurare a activităţilor acesteia se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi
numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de
specificul activităţii din fiecare unitate administrativ teritorială.
Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute
în anexa nr.2 la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG
nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002, şi anume:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Agricultură
Activităţi economico- financiare
Activităţi social - culturale, culte
învăţământ, sănătate şi familie
Amenajarea teritoriului şi urbanism
Muncă şi protecţie socială
Protecţie copii
Protecţie mediu şi turism
Juridică şi disciplină
Validare

Domnul Liviu-Paul CHIRILUŞ, propune ca la nivelul Consiliului Local al comunei Dorna
Arini să fie înfiinţate, în afara Comisiei de validare, alte trei comisii pe domenii de specialitate, după
cum urmează:
a) Comisia 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
b) Comisia nr.2 - Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii,
c) Comisia nr.3 - Comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
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
CHIRUTA Filaret
DANAILA Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCĂ Mirel
OMETITA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Având în vedere prevederile legale,comisiile vor fi formate dintr-un număr impar de
consilieri. Domnul CHIRILUŞ Liviu Paul, face propunerea ca numărul de consilieri în fiecare
comisie să fie de 5 consilieri pentru comisia numărul 1, 3 consilieri pentru comisia numărul 2 şi 3
consilieri pentru comisia numărul 3.
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
CHIRUTA Filaret
DANAILA Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCA Mirel
OMETIŢA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Pentru prima Comisie domnul GURZUN Ştefan îl propune pe domnul CHIRUŢĂ Filaret,
Domnul NECULA Doru, îl propune pe domnul NIŢUCĂ Mirel, domnul DĂNĂILĂ Valentin îl
propune pe domnul NECULA Doru, domnul CHIRUŢĂ Filaret îl propune pe domnul OMETIŢĂ
Vladimir, domnul MAZĂRE Anton îl propune pe domnul GURZUN Ştefan.
Se supune la vot componenţa nominală a Comisia 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.

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat 10 „pentru", 0 „împotrivă", nicio
abţinere.
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
DANAILA Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCA Mirel
OMETITA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Se supune la vot componenţa nominală a Comisia 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 are astfel
următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

Filaret CHIRUŢĂ
Mirel NIŢUCĂ
Doru NECULA
Vladimir OMETIŢĂ
Ştefan GURZUN

Pentru Comisia nr. 2, domnul VLEJU Mihai, îl propune pe domnul LATEŞ Florin. Tot
domnul VLEJU Mihai, îl propune pe domnul CHIRILUŞ Liviu Paul. Domnul OMETIŢĂ Vladimir îl
propune pe domnul VLEJU Mihai.
Se supune la vot componenţa nominală a Comisia nr.2 - Comisia pentru învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, care
are astfel următoarea componenţă:
1. Florin LATEŞ
2. Liviu-Paul
CHIRILUŞ
3. Mihai VLEJU

Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat 10 „pentru", 0 „împotrivă", nicio
abţinere.
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
CHIRUTA Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Dorn
NITUCA Mirel
OMETITA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

în Comisia nr.3, domnul MAZĂRE Anton Spiridon, îl propune pe domnul ONOFEI Adrian.
Tot domnul MAZĂRE Anton Spiridon propune pe domnul DĂNĂILĂ Valentin. Domnul Filaret
CHIRUŢĂ îl propune pe domnul MAZĂRE Anton.
Se supune la vot componenţa nominală a comisiei Comisia nr.3 - Comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor, care are astfel următoarea componenţă:
1. Adrian ONOFREI
2. Valentin DĂNĂILĂ
3. Anton-Spiridon
MAZĂRE
Din totalul de 10 consilieri prezenţi, au votat 10 „pentru", 0 „împotrivă", nicio
abţinere.
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
CHIRUTA Filaret
DANAILA Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCA Mirel
OMETIŢA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Io
în continuare, preşedintele de şedinţă, domnul CHIRILUŞ Liviu Paul, dă citire proiectului
de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate, secretarul comunei informându-1 asupra cvorumului necesar adoptării unei astfel de
hotărâri (majoritatea consilierilor prezenţi).
Supusă la vot, hotărârea privind aprobarea numărului, denumirii şi componenţei
comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate este adoptată în forma prezentată,
cu 10 voturi „pentru", 0 „împotrivă", nicio abţinere.
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Numele şi prenumele consilierulu
Crt.
1
CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUŢA Filaret
2
DĂNĂILĂ Valentin
3
GURZUN Ştefan
4
LATEŞ Florin
5
MAZARE Anton-Spiridon
6
NECULA Doru
7
NITUCA Mirel
8
OMETITĂ Vladimir
9
ONOFREI Adrian
10
11
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

în continuare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul - preşedinte de şedinţă - propune
trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind rectificarea
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 referatul de aprobare 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.
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
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
rectificarea bugetului local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava pentru anul 2016;
"Prin adresa nr.SVG_STZ/l057/01.07.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Suceava, au fost transmise influenţele la sumele defalcate din TVA repartizate potrivit art,104,
a!in.2(105A2) din Legea educaţiei naţionale, în sumă de 28.000 lei.
Prin rectificare, se modifică indicatorii bugetului local, după cum urmează:
I. Se majorează veniturile bugetului local al comunei Dorna Arini cu suma de 28.000 lei,
de Ia 3.011.924 lei la 3.039.924 lei.
1.1 Se majorează indicatorul bugetar cu codul 11.02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, cu suma de 28.000 lei.

II. Se majorează bugetul local al comunei Dorna Arini cu suma de 28.000 lei, de la
4,652.233 Iei la 4.680.233 lei.
I U — Capitolul 65.02 — învăţământ, titlul 10, se majorează cu suma de 28.000 lei, pentru
finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ.
III. Se virează creditele bugetare prevăzute şi neutilizate pentru alegerile locale, în
sumă de 47.070 lei, de la capitolul bugetar 54.02.50 - Alte servicii publice generale la capitolul
bugetar 84.02.03.01 Drumuri şi poduri, titlul 20, articol/alineat 20.02 - Reparaţii curente
IV. Se utilizează suma de 22.000 lei din fondul de rezervă bugetară la propunerea
ordonatorului principal de credite, în conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006
privind Finanţele Publice Locale.
Urmare ploilor abundente căzute în ultimele luni, au fost deteriorate unele drumuri comunale.
Sumele iniţial prevăzute în bugetul local ca urmare a inventarierii lucrărilor de reparaţii ce urmează a
se efectua în acest an, nu sunt suficiente.
Astfel, se transferă suma de 20.000 lei de la capitolul bugetar 54.02.05 - Fond de rezervă
bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, titlul 50, articol/paragraf 50.04 la capitolul bugetar
84.02.03.01 Drumuri şi poduri, titlul 20, articol/alineat 20.02 - Reparaţii curente.
Având în vedere obligativitatea asigurării sustenabilităţii proiectului cu finanţare
nerambursabilă „Cobza de vacanţă la .... Dorna Arini"- implementat, se repartizează din fondul de
rezervă suma de 2.000 lei care se va utiliza în acest scop."
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul,
propune trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra
cvorumului necesar adoptării unei astfel de hotărâri (majoritatea 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
CHIRUTA Filaret
DANAILA Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCĂ Mirel
OMETITĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
împotrivă
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Cu 9 voturi "pentru", unul "împotrivă" şi nicio abţinere, hotărârea privind aprobarea
rectificării bugetului local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava pentru anul 2016, este adoptată
In forma prezentată.
In continuare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul - preşedinte de şedinţă - propune
trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind transformarea
unor posturi vacante din cadrul Aparatului propriu şi de specialitate al Primarului 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

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.
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
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
transformarea unor posturi vacante din cadrul Aparatului propriu şi de specialitate al Primarului
comunei Dorna Arini, judeţul Suceava.
Problema propusă pentru dezbateri plenului şedinţei Consiliului Local Dorna Arini este de
actualitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, legiuitorul dând posibilitatea
deliberativului de a organiza întreaga activitate în unitatea administrativ teritorială în care
funcţionează.
Conform art.107 alin.(2) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, se pot transforma posturi vacante, fără avizul ANFP.
De asemeni, se intenţionează reînfiinţarea unor posturi de asistenţi personali, persoane cu
handicap.
Analizând proiectul de hotărâre în acest sens, se constată că acesta este elaborat în
concordanţă cu nevoile instituţiei şi cu tendinţa de creştere a calităţii serviciilor asigurate cetăţenilor.
în condiţiile în care s-ar putea ca în anul 2016, să se asigure finanţarea ocupării şi celorlalte
posturi vacante din cadrul structurii proprii, serviciile asigurate cetăţenilor ar creşte în calitate iar
personalul existent ar fi degrevat de unele sarcini trasate în plus.
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul,
propune trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra
cvorumului necesar adoptării unei astfel de hotărâri (majoritatea consilierilor prezenţi).
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
CHIRUŢA Filaret
DANAILA Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCA Mirel
OMET1TA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Cu 10 voturi "pentru", niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind
transformarea unor posturi vacante din cadrul Aparatului propriu şi de specialitate al Primarului
comunei Dorna Arini, judeţul Suceava este adoptată în forma prezentată.

în continuare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul - preşedinte de şedinţă - propune
trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind aprobarea
cheltuielilor cu bursele care se vor acorda unor elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale Dorna Arini,
Judeţul Suceava".
Astfel, ia cuvântul domnul primar pentru a aduce la cunoştinţă asistenţei proiectul de
hotărâre împreună cu expunerea de motive 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 Dorna Arini, care a acordat aviz favorabil acestora, în forma
In 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
supus aprobării în condiţiile art.7 alin 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de
hotărâre privind aprobarea cheltuielilor cu bursele care se vor acorda unor elevi din cadrul Şcolii
Gimnaziale Dorna Arini, Judeţul Suceava.
în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5576 / 2011, privind aprobarea criteriilor generale
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările
ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de
burse din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi
stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare inclusiv pe timpul
pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale
şi pe perioada pregătirii practice.
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul, 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
CHIRUŢA Filaret
DANAILA Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCA Mirel
OMETIŢA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Cu 10 voturi "pentru", niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind aprobarea
cheltuielilor cu bursele care se vor acorda unor elevi din cadrul Şcolii Gimnaziale Dorna Arini,
Judeţul Suceava, este adoptată în forma prezentată.
In continuare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul - preşedinte de şedinţă - propune
trecerea la punctul suplimentar de pe ordinea de zi care este „Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului comunei Dorna Arini, în Adunarea Generală a Asociaţiei de
D e z v oltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea
acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru
adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în 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
domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU, 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.
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
supus aprobării în condiţiile art.7 alin 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul secretar Gabriel BÎRGĂOANU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui
proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dorna Arini, în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul
Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului
director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul
Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi
completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava.
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul, propune
trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra cvorumului necesar
adoptării unei astfel de hotărâri (majoritatea consilierilor locali prezenţi).
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
CHIRUŢA Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCA Mirel
OMET1ŢA Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Cui O voturi "pentru", niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărâre privind desemnarea
reprezentantului comunei Dorna Arini, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea acestuia să voteze
pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor
adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, este adoptată în forma prezentată.
în continuare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul - preşedinte de şedinţă - propune
trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi care este Informare cu privire la propunerea de
constituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 250 mp teren curţi construcţii,
aferent locuinţei domnului CHIRILOAIA Toader, în favoarea acestuia.
Dă astfel cuvântul Secretarul comunei, Gabriel BÎRGĂOANU, care arată că: procedura de
constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente locuinţelor unor cetăţeni, cărora le-a
fost atribuită o suprafaţă de pământ în vederea edificării locuinţelor, anterior anului 1989, s-a
modificat şi, s-a introdus un element de noutate - necesitatea Informării consiliului local cu privire
ia propunerea de constituire a dreptului de proprietate.
De asemeni, la documentaţia care se va înainta Comisiei Judeţene Suceava, se vor anexa şi:
propunerea primăriei de atribuire în proprietate a terenului atribuit în folosinţă veşnică
sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate
personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, sau atribuit în folosinţă pe
durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente
construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art.30 din legea nr.58/1974, semnată de primar, secretar şi de
salariatul din cadrul aparatului de specialitate al primarului care are ca atribuţie în fişa postului
întocmirea documentaţiilor care vor fi înaintate către Instituţia Prefectului în vederea emiterii
ordinului prefectului în baza art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Referat semnat de primar şi secretar din care să rezulte situaţia juridică a imobilului
teren pentru care se propune atribuirea în proprietate, în care se va menţiona şi inexistenţa vreunui
litigiu cu privire la amplasamentul propus şi modul în care s-a realizat despăgubirea fostului
proprietar al terenului.
In cazul în care terenul figurează înscris în proprietatea UAT-ului, se va anexa extras din
procesul verbal al şedinţei de consiliu local, în care aceasta a fost informat cu privire la propunerea de
atribuire, propunerea de atribuire urmând a se face în considerarea deciziei de atribuire, propunerea de
atribuire urmând a se face în considerarea deciziei de atribuire sau în lipsa acesteia, în baza
adeverinţei din care să rezulte suprafaţa de teren aferent curţi construcţii cu care solicitantul figurează
înscris în Registrul agricol şi pentru care a plătit impozit, cu precizarea perioadei pentru care
figurează înscris.
Este vorba de suprafaţa de 250 mp teren curţi construcţii amplasat în intravilanul satului
Cozăneşti, comuna Dorna-Arini, care a fost atribuit domnului CHIRILOAIA Toader, prin Decizia
nr.59/1976, în vederea construirii unei locuinţe.
In baza Autorizaţiei de construire nr. 27/2177/1976, acesta edifică pe amplasament o clădire
locuinţă şi anexele acesteia şi în anul 1977 o dă în exploatare.
La apariţia Legii 18/1991, cu toate că putea solicita constituirea dreptului de proprietate pentru
acest teren şi emiterea titlului de proprietate, acesta nu a facut-o până acum..
De asemeni, acest teren nu este inclus în domeniul public sau privat al comunei, acesta fiind
scos din evidenţele noastre.

în continuare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul - preşedinte de şedinţă - propune
trecerea la ultimul punct de pe ordinea de zi care este Supunerea spre aprobare a Procesului verbal al
şedinţei anterioare din 22.06.2016.
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul, propune
trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-1 asupra cvorumului necesar
adoptării (majoritatea consilierilor locali prezenţi).
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

Modul de exprimare
al votului

CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUTĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZARE Anton-Spiridon
NECULA Doru
NITUCA Mirel
OMETITĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

pentru
pentru
pentru
pentru
Absent
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

Nefiind nicio altă solicitare, domnul consilier CHIRILUŞ Liviu Paul, propune
încheierea lucrărilor acestei şedinţe.
Cu 10 voturi "pentru", exprimate de cei 10 consilieri prezenţi, lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, din data de 11.07.2016 sunt declarate
închise.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal astăzi 11.07.2016.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Liviu Paul CHIRILUŞ

SECRETA&-60MUNĂ,
Gabriel BÎRjGĂOANU

