ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
CONSILIUL LOCAL
PROCES

VERBAL

încheiat astăzi 09 ianuarie 2017 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava în
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Comunal din data de 09.01.2017, convocată în baza
Dispoziţiei nr.210/2017, emisă de primarul comunei în data de 30.12.2017, în temeiul căreia s-a făcut
convocarea în scris către toţi consilierii în funcţie, în data de 30.12.2017, 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.420 din 30.12.2016 în vederea aducerii ei la cunoştinţă publică şi s-a înaintat Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava, conform adresei de înaintare nr.151 din 12.01.2017.
Apoi, secretarul comunei face apelul nominal al consilierilor şi constată că din totalul de 11
consilieri în funcţie, sunt prezenţi 11.
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 11 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:
l.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Doma-Arini
pe o perioadă de 3 luni.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la secţiunea dezvoltare
a bugetului local, al comunei Doma-Arini, pentru anul 2016.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
5
3.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/2016
privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2017, pe raza comunei DomaArini, judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar Ioan Moraru
4.Supunerea spre aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Doma Arini, Judeţul Suceava din data de 16 decembrie 2016.
Cu 11 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, voturi exprimate de cei 11
consilieri prezenţi, ordinea de zi, propusă iniţial, este aprobată.
Domnul primar ia cuvântul şi propune punctul suplimentar pe ordinea de zi, care a apărut
în intervalul de la convocarea şedinţei şi până la desfăşurare.
Suplimentarea ordinii are justificare deoarece problema este urgentă şi nu poate fi amânată
până la şedinţa următoare.

Punctul nou propus este următorul:
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.38/2013 privind aprobarea regulamentului Serviciului de salubrizare a Comunei Doma-Arini,
judeţul Suceava.
INIŢIATOR, Primar Ioan Morar
Cu 11 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, voturi exprimate de cei 11
consilieri prezenţi, suplimentarea ordinii de zi, este aprobată.
In continuare, se propune trecerea la primul punct de pe ordinea de zi care este: „Proiect
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Dorna-Arini pe o
perioadă de 3 luni.
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 BIRGĂOANU, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Doma Arini pe o perioadă
de 3 luni.
„Alegerea preşedintelui de şedinţă trebuie să se materializeze prin adoptarea unei hotărâri de
consiliu local, conform art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare: ”După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi,
prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă,
pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate
de acesta”.
Astfel, pentrtr buna desfăşurare a activităţilor legale, se propune alegerea unui preşedinte de
şedinţă al Consiliului Local Dorna Arini pentru pe o perioadă de 3 luni.
Deoarece s-a luat la cunoştinţă de către plen, că pentru continuarea lucrărilor este necesar să
se aleagă un preşedinte de şedinţă, alegerea noului preşedinte se şedinţă se face prin votul deschis al
majorităţii consilierilor în funcţie.
La nivelul Consiliului Local Dorna-Arini, s-a instituit cutuma conform căreia, preşedintele de
şedinţă este desemnat din rândurile consilierilor în funcţie, pe o perioadă de 3 luni, în ordinea
alfabetică a acestora.
Astfel, domnul consilier Liviu -Paul CHIRILUŞ, propune pe domnul consilier Valentin
DĂNĂILĂ pentru a fi ales ca preşedinte de şedinţă, pentru pe o perioadă de 3 luni.
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

Numele şi prenumele consilierului
CHIRILUŞ Liviu-Paul
CHIRUŢĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZĂRE Anton-Spiridon
NECULA Dom
NIŢUCĂ Mirel

Modul de exprimare
al votului
pentru
pentru
s-a abţinut
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

9
10
11

OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

pentru
pentru
pentru

Cu 10 voturi “pentru”, niciunul “împotrivă” şi o abţinere, hotărârea privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Dorna-Arini pe o perioadă de 3 luni, este adoptată în
forma prezentată.
în continuare, domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ, propune trecerea la următorul punct
de pe ordinea de zi care este: „Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului la secţiunea dezvoltare a bugetului local, al comunei Dorna-Arini, 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 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
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 acoperirii definitive a deficitului la secţiunea dezvoltare a bugetului local, al comunei
Dorna-Arini, pentru anul 2016.
“Compartimentul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu, registru
agricol, cadastru, agricultură, relaţii publice in cadrul primăriei Comunei Doma Arini, vă aduce la
cunoştinţă că, în baza Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, Autorităţile administraţiei
publice locale împreună cu unităţile Trezoreriei Statului vor stabili rezultatul execuţiei bugetului
local.
în situaţia în care la secţiunea de funcţionare şi/sau dezvoltare se înregistrează excedent, acdsta
se preia în contul de execuţie al bugetului local;
în situaţia în care la secţiunea de funcţionare şi/sau dezvoltare se înregistrează deficit,
consiliul local are obligaţia de a aproba prin hotărâre acoperirea definitivă din excedentul bugetar
local a deficitului secţiunii de funcţionare/dezvoltare.
In execuţia anului bugetar 2016 s-au înregistrat pentru secţiunea dezvoltare venituri in sumă
de 750.350,64 lei şi cheltuieli în sumă de 1.180.004,54 le i.
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare pana la limita sumei de 1.180.004,54 lei au fost efectuate
din excedentul bugetar al anului precedent.
Contul de execuţie al veniturilor si cheltuielior secţiunii de dezvoltare se inchide cu un deficit
de 429.653,90 lei.
Conform prevederilor OMF 2890/2016 privind aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea execriciului bugetar al anului 2016, se supune aprobării consiliului local inchiderea cu
deficit a acestei secţiuni.”

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ,
propune trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându -1 asupra
cvorumului necesar adoptării unei astfel de hotărâri (majoritatea consilierilor locali în funcţie).
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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
CHIRUTĂ Filaret
DĂNĂILĂ Valentin
GURZUN Ştefan
LATEŞ Florin
MAZĂRE Anton-Spiridon
NECULA Dom
NIŢUCĂ Mirel
OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

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

Cu 11 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului la secţiunea dezvoltare a bugetului local, al comunei Doma-Arini,
pentru anul 2016, este adoptată în forma prezentată.
în continuare, domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ - preşedinte de şedinţă - propune trecerea
la următorul punct de pe ordinea de zi care este - Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/2016 privind stabilirea taxelor şi impozitelor
locale valabile pentru 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 căM l"A paratului propriu de specialitate ăl
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
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
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/2016 privind stabilirea taxelor şi
impozitelor locale valabile pentru anul 2017, pe raza comunei Doma-Arini, judeţul Suceava.
„Pentru buna aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, se impune de urgenţă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.54/2016 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale valabile pentru anul 2017, pe raza comunei
Doma-Arini, judeţul Suceava.
în acest sens este necesară înscrierea corectă la Punctul 9 al alin. (1) al articolului 474, din
anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2016 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale
valabile pentru anul 2017, pe raza comunei Doma-Arini, judeţul Suceava a următoarelor elemente:
“(1)- Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilită, în funcţie de suprafaţa pentm
care se solicită certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos:

Io
Nr.
Crt

Suprafaţa

Taxa (lei)

9.

peste 1000 m2

(14 + ° / ° l lei/m.p. care depăşeşte
suprafaţa de 1000 mp)x50% „

De asemenea, o altă modificare care necesită a fi introdusă de urgenţă pentru a putea fi operată
în cadrul Hotărârii Consiliului Local nr.54/2016 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale
valabile pentru anul 2017, pe raza comunei Doma-Arini, judeţul Suceava este ca după litera „a” de la
punctul 7 al Capitolului VIII, din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2016, „Taxa depozitare
gunoi”, să fie introdus următorul cuprins:
Taxă depozitare gunoi
Lei/lunar
a) pentru persoane juridice cu excepţia Lei/lunar
celor care desfăşoară activităţi de
prestări servicii frizerie, coafură, IT
a1) pentm persoane juridice care Lei/lunar
desfăşoară activităţi de prestări servicii
frizerie, coafură, croitorie, IT
b)pentru persoane fizice care locuiesc Lei/lunar/persoana pentm
permanent pe raza comunei
formate din 1-3 persoane
Nota : Scadenta pentm plata taxei de la
punctul V.2 este 31.12.2017

c) pentm persoane fizice - strainasi

20

10

familii

1,5

Lei/lunar/persoana, pentm fiecare
persoana din familie peste 3 membri
Lei/lunar/clădire
cu
destinaţia
locuinţă sezonieră

1,0
10

Celelalte prevederi ale Anexei Hotărârii nr.54/2016, cu privire la stabilirea taxelor* şi
impozitelor locale valabile pentru anul 2017, pe raza comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, vor
rămâne neschimbate.”
Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ,
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

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

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

10
11

ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

pentru
pentru

Cu 11 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind modificarea
şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/2016 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale
valabile pentru anul 2017, pe raza comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, este adoptată în forma
prezentată.

în continuare, domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ - 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 16 decembrie 2016.
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:____________________
Nr.
Modul de exprimare
Numele şi prenumele consilierului
Crt.
al votului
1
CHIRILUŞ Liviu-Paul
pentru
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 ------------------------M lU
C
A
M
irel
pentru
_________________________
9
OMETIŢĂ Vladimir
pentru
10
ONOrREI Adrian
pentru
11
VLEJU Mihai
pentru
2

Cu 11 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, procesul verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava din data de 16 decembrie
2016, este aprobat.
Domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ, propune trecerea la punctul suplimentar de pe
ordinea de zi.
Punctul suplimentar pe ordinea de zi este: Proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2013 privind aprobarea regulamentului
Serviciului de salubrizare a Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava.
Astfel, ia cuvântul domnul primar loan 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.
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.

YL
Doamna Carmen IUGA, ia cuvântul şi prezintă importanţa acestui proiect de hotărâre
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2013 privind aprobarea
regulamentului Serviciului de salubrizare a Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava.
„La analizarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2003, s-a constatat că acum au apărut situaţii
noi care nu au fost avute în vedere la adoptarea acesteia.
Modificările care necesită a fi efectuate în regulamentul Serviciului de salubrizare a Comunei
Doma-Arini, judeţul Suceava, sunt: la litera „b” a alin. (1) al articolului 67, din anexa la Hotărârea
Consiliului Local nr. 38/2013 privind aprobarea regulamentului Serviciului de salubrizare a Comunei
Doma-Arini, judeţul Suceava, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(b)- pentru persoane juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate economică, pentru
fiecare punct de lucru de pe raza comunei, în care se desfăşoară activitate economică; în cazul
deţinerii de către această categorie de persoane a unor clădiri pe raza comunei, în care nu desfăşoară
activitate economică, se aplică în mod corespunzător, prevederile art. 68 şi 69 din regulament;”
O altă modificare propusă este ca după litera „b” a alin. (1) al articolului 67, din anexa la
Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2013 privind aprobarea regulamentului Serviciului de salubrizare a
Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, să se introducă litera „c” şi să conţiună următorul cuprins:
“(c)- pentru instituţiile de cult de pe raza comunei;”
Celelalte prevederi ale Anexei Hotărârii nr. 38/2013 privind aprobarea regulamentului
Serviciului de salubrizare a Comunei Doma-Arini, judeţul Suceava, rămân neschimbate.”
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 prezenţi).
Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează:
Nr.
Cit.
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 Dom
NIŢUCĂ Mirel
OMETIŢĂ Vladimir
ONOFREI Adrian
VLEJU Mihai

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

Cu 11 voturi “pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, hotărârea privind modificarea
şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2013 privind aprobarea regulamentului Serviciului
de salubrizare a Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, este adoptată în forma prezentată.
Nefiind nici o altă solicitare, domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ, propune încheierea
lucrărilor acestei şedinţe.
Cu 11 voturi “pentru”, exprimate de cei 11 consilieri prezenţi, lucrările şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doma Arini, judeţul Suceava, din data de 09.01.2017 sunt declarate

