
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ROMÂNIA  

    JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA-ARINI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

P R O C E S   V E R B A L 

 

 Încheiat astăzi, 21.06.2022 la sediul Primăriei comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava în 

cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Comunal din data de 21.06.2022, convocată în baza 

Dispoziției nr. 105 emisă de primarul comunei în data de 14.06.2022, în temeiul căreia s-a făcut 

convocarea în scris către toţi consilierii în funcţie, în data de 14.06.2022, în invitația 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. 127 din 14.06.2022  în vederea aducerii ei la cunoştinţă publică şi s-a înaintat Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Suceava, conform adresei de înaintare nr. 3969 din 27.06.2022.  

 La intrarea în sala de ședințe s-a asigurat consilierilor participanți dezinfectant pentru mâini, 

iar în sala de ședințe s-a asigurat distanța minimă necesară între persoane. 

Apoi, secretarul general al 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 Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, 

secretarul comunei, domnul Gabriel BÎRGĂOANU și doamna Carmen IUGA – Șef birou în cadrul 

Aparatului propriu de Specialitate al Primarului Comunei. 

Fiind prezenţi un număr de 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie, se constată că şedinţa 

este legal constituită. 

Domnul secretar general al comunei informează Consiliul Local asupra prevederilor 

referitoare la conflictele de interese și incompatibilități, potrivit dispozițiilor Legii nr. 161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 

publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. 

 

Primarul comunei, domnul Andrei-Ștefăniță MAZĂRE prezintă ordinea de zi propusă. 

Ordinea de zi propusă prin dispoziţia de convocare a fost următoarea:       

1.  Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în sedința ordinară a Consiliului local 

al comunei Dorna-Arini, județul Suceava din data de 12.05.2022; 

Prezintă: Gabriel  BÎRGĂOANU -  Secretarul general al comunei Dorna-Arini 

 

         2. Proiect de hotărâre nr. 2677 din 20.04.2022 privind dezmembrarea imobilului teren în 

suprafață de 5946 mp, având număr cadastral 32541 situat în Comuna Dorna-Arini, sat Dorna-

Arini, Județul Suceava.                 

INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

 

         3. Proiect de hotărâre nr. 21 din 28.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind 

conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Dorna-Arini, Județul Suceava.                     

INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

 

          4. Proiect de hotărâre nr. 32 din 14.06.2022 privind aprobarea ajustării prețului contractului 

de proiectare și execuție numărul 2115/06.04.2020 pentru lucrările neexecutate, la obiectivul de 



investiții „Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dorna-Arini, județul Suceava”, 

finanțat în cadrul PNDL derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

                               INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

 

        5. Proiect de hotărâre nr. 33 din 14.06.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Dorna-Arini nr. 15/2022 privind modificarea și completarea unor contracte de închiriere 

a unor suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava, care sunt în 

derulare. 

INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

         6. Proiect de hotărâre nr. 34 din 14.06.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Comunei Dorna-Arini nr. 24/2022 privind modificarea și completarea unui contract de închiriere 

a unui spațiu din domeniul public al UATC Dorna-Arini, judeţul Suceava, situat în Sat Ortoaia, nr. 

16A, Comuna Dorna-Arini, care se află în derulare. 

INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

 

7. Proiect de hotărâre nr. 35 din 14.06.2022 privind aprobarea folosirii domeniului public al 

Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, pentru extinderea rețelei electrice aferentă imobilului, 

proprietate a doamnei Lidia LUMEI. 

INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

 

8. Proiect de hotărâre nr. 36 din 14.06.2022 privind aprobarea folosirii domeniului public al 

Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, pentru extinderea rețelei electrice aferentă imobilului, 

proprietate a domnului Mircea-Nicolae DIACONU și a doamnei Rodica DIACONU. 

INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

 

9. Proiect de hotărâre nr. 37 din 14.06.2022, privind alegerea președintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Dorna-Arini pe o perioadă de 3 luni. 

                        INIŢIATOR, Primar Andrei – Ștefăniță MAZĂRE 

 

10. Probleme curente. 

 

           Primarul comunei, domnul Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, supune la vot ordinea de zi 

propusă.  

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, voturi exprimate de cei 

11 consilieri prezenţi, ordinea de zi, propusă iniţial, este aprobată. 

           În continuare, domnul secretar al comunei solicită consilierilor locali comunicarea existenței 

unui potențial conflict de interese/incompatibilitate privind proiectele de hotărâre înscrise pe 

ordinea de zi. 

 Nefiind anunțat un potențial conflict de interese / incompatibilitate, se trece la primul punct 

de pe ordinea de zi. 

 Acesta este: Prezentarea spre aprobare a procesului verbal încheiat în sedința ordinară a 

Consiliului local al comunei Dorna-Arini, județul Suceava din data de 12.05.2022; 

Domnul Gabriel BÎRGĂOANU dă citire procesului verbal încheiat în ședința Consiliului 

Local al comunei Dorna-Arini, județul Suceava din data de 12.05.2022, apoi solicită consilierilor 

prezenți să își exprime votul cu privire la aprobarea acestuia. 

         Consilierii prezenţi şi-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 



3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru 

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru  

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, procesul verbal încheiat în 

ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, județul Suceava din data de 

12.05.2022 este adoptat în forma prezentată. 

În continuare, se propune trecerea la următorul  punct de pe ordinea de zi care este: Proiect 

de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafață de 5946 mp, având număr 

cadastral 32541 situat în Comuna Dorna-Arini, sat Dorna-Arini, județul Suceava. 

Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate care însoţesc acest proiect de hotărâre. 

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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, se propune trecerea la vot asupra materialelor 

prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar adoptării unei astfel de hotărâri 

(majoritate absolută). 

 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

 Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea privind 

dezmembrarea imobilului – teren în suprafață de 5946 mp, având număr cadastral 32541 situat în 

Comuna Dorna-Arini, sat Dorna-Arini, județul Suceava este adoptată în forma prezentată. 

În continuare,  domnul consilier Doru NECULA, președintele de ședință, propune trecerea 

la următorul  punct de pe ordinea de zi care este: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Dorna-Arini, Județul 

Suceava.   



Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate care însoţesc acest proiect de hotărâre.  

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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune 

trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar 

adoptării unei astfel de hotărâri (majoritate absolută). 

 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea pentru aprobarea 

Regulamentului privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Dorna-Arini, Județul 

Suceava este adoptată în forma prezentată. 

În continuare, domnul consilier Doru NECULA, propune trecerea la următorul  punct de pe 

ordinea de zi care este: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor 

cu materialele pentru lucrările executate – perioada noiembrie 2021 – aprilie 2022  la obiectivul 

de investiții „Înființare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dorna Arini, județul Suceava” 

finanțat în cadrul PNDL derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației. 

Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare care însoţeşte acest proiect de 

hotărâre, iar doamna Carmen IUGA, șef birou pentru a aduce la cunoștință celor prezenți 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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune 

trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar 

adoptării unei astfel de hotărâri. 

 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 



4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea aprobarea 

ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru lucrările executate – perioada 

noiembrie 2021 – aprilie 2022  la obiectivul de investiții „Înființare infrastructură de apă și apă 

uzată în comuna Dorna Arini, județul Suceava” finanțat în cadrul PNDL derulat de Ministerul 

Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației este adoptată în forma prezentată. 

În continuare, domnul consilier Doru NECULA, propune trecerea la următorul  punct de pe 

ordinea de zi care este: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Dorna-Arini nr. 15/2022 privind  modificarea și completarea unor contracte de închiriere 

a unor suprafețe de teren din domeniul privat al UATC Dorna-Arini, Județul Suceava, care sunt în 

derulare. 

Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate care însoţesc acest proiect de hotărâre.  

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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune 

trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar 

adoptării unei astfel de hotărâri. 

 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea privind 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini nr. 15/2022 privind  modificarea 

și completarea unor contracte de închiriere a unor suprafețe de teren din domeniul privat al UATC 

Dorna-Arini, Județul Suceava, care sunt în derulare este adoptată în forma prezentată. 



În continuare, domnul consilier Doru NECULA, propune trecerea la următorul punct de pe 

ordinea de zi care este: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local                 

nr. 24/2022 privind modificarea și completarea unui contract de închiriere a unui spațiu din 

domeniul public al UATC Dorna-Arini, Județul Suceava, situat în sat Ortoaia, nr. 16 A, Comuna 

Dorna-Arini, care se află în derulare. 

Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate care însoţesc acest proiect de hotărâre. 

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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune 

trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar 

adoptării unei astfel de hotărâri. 

 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea privind 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2022 privind modificarea și completarea unui 

contract de închiriere a unui spațiu din domeniul public al UATC Dorna-Arini, Județul Suceava, 

situat în sat Ortoaia, nr. 16 A, Comuna Dorna-Arini, care se află în derulare. este adoptată în forma 

prezentată. 

În continuare, domnul consilier Doru NECULA, propune trecerea la următorul punct de pe 

ordinea de zi care este: Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii domeniului public al 

Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, pentru extinderea rețelei electrice aferentă imobilului, 

proprietate a doamnei Lidia LUMEI. 

Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate care însoţesc acest proiect de hotărâre. 

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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune 

trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar 

adoptării unei astfel de hotărâri. 

 



 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea privind aprobarea 

folosirii domeniului public al Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, pentru extinderea rețelei 

electrice aferentă imobilului, proprietate a doamnei Lidia LUMEI este adoptată în forma prezentată. 

În continuare, domnul consilier Doru NECULA, propune trecerea la următorul punct de pe 

ordinea de zi care este: Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii domeniului public al 

Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, pentru extinderea rețelei electrice aferentă imobilului, 

proprietate a domnului Mircea-Nicolae DIACONU și a doamnei Rodica DIACONU. 

Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate care însoţesc acest proiect de hotărâre. 

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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune 

trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar 

adoptării unei astfel de hotărâri. 

 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU pentru 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA pentru 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

 



Cu 11 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea privind aprobarea 

folosirii domeniului public al Comunei Dorna-Arini, județul Suceava, pentru extinderea rețelei 

electrice aferentă imobilului, proprietate a domnului Mircea-Nicolae DIACONU și a doamnei 

Rodica DIACONU este adoptată în forma prezentată. 

În continuare, domnul consilier Doru NECULA, propune trecerea la ultimul punct de pe 

ordinea de zi care este: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

Local Dorna-Arini pe o perioadă de 3 luni. 

Astfel, ia cuvântul domnul primar Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, pentru a aduce la cunoştinţă 

asistenţei proiectul de hotărâre împreună cu referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate care însoţesc acest proiect de hotărâre. 

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. 

Nefiind alte solicitări de înscrieri la cuvânt, domnul consilier Doru NECULA, propune 

trecerea la vot asupra materialelor prezentate, secretarul informându-l asupra cvorumului necesar 

adoptării unei astfel de hotărâri. 

 Consilierii prezenți și-au exprimat votul după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

consilierului 
Modul de exprimare a votului 

1 Gheorghe CIMBRU nu participă la vot 

2 Loredana-Rozalia GIOSANU  pentru 

3 Ștefan GURZUN pentru 

4 Marius-Dumitru HAJA  pentru  

5 Dorel-Șerbănel MARCOCI  pentru 

6 Ioan MORARU pentru 

7 Doru NECULA nu participă la vot 

8 Cătălin-Ionuț PETRE pentru 

9 Constantin ROȘU pentru 

10 Onofrei STANCA pentru 

11 Severin ȚIFUI pentru 

 

Cu 10 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” şi nicio „abţinere”, hotărârea privind alegerea 

președintelui de ședință al Consiliului Local Dorna-Arini pe o perioadă de 3 luni este adoptată în 

forma prezentată. 

 

            În continuare, se propune aducerea în discuția plenului consiliului local a unor probleme 

considerate de importanță. 

 Nefiind nici o altă solicitare, se propune încheierea lucrărilor acestei şedinţe.  

Cu 11 voturi „pentru”, exprimate de cei 11 consilieri prezenţi, lucrările şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, din data de 21.06.2022 sunt declarate 

închise. 

  Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal astăzi, 21.06.2022. 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI, 

                 Doru NECULA                                                        Gabriel BÎRGĂOANU 

 


