ROMÂNIA
JUDETUL

SUCEAVA

COMUNA DORNEŞTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe anul 2019
a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.882.327,08 lei

. "".

Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completări le ulterioare.
-prevederile Ordinului nr.3 75 I din 13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2019 .
-Hotărârea Consiliului Local Dorneşti nr. 20 din 15.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2019, cu modificările şi completări le ulterioare.
-Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei
Dorneşti,judeţul Suceava înregistrat sub nr. 54 din 06.01.2020 .
În temeiul art. 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
admin istrativ;
DIS PUN:
Art.I. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2019 a deficitului secţiunii
de dezvoltare, în sumă de 1.882.327,08
lei.
Art.2.Compartimentul financiar- contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti
judeţul Suceava, va aduce la îndeplinire în termen legal prevederile dispoziţiei .
ArU. ,S_ecretarul general al comunei, va comunica dispoziţia instituţiilor şi persoanelor interesate.

PRIMAR,
Gheorghe LUT

Contrasemnează pentru legalitate,
Secrertar general al comunei,
Elena -Emil ia ANDRIŞAN
'/

Dorneşti, 6 Ianuarie 2020

Nr.1.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind stabilirea majorărilor salariale pentru luna Decembrie 2019 primarului, viceprimarului şi
membrilor nominalizaţi În echipa de implementare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare
nerambursabile postaderare din cadrul Primăriei comunei Dorneşti judeţul Suceava

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;

-r--,

Având în vedere :
-Prevederile art.16 din Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completări le ulterioare.
-Legea nr.490/2004(*actualizată*)privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.4 alin.(l) din HG. Nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea
condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de
majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.
-Dispozitia primarului comunei Domesti nr.217 /29.08.2017 privind nominalizarea în echipa de proiecte finanţate
din fonduri comunitare nerambursabile postaderare a persoanelor din cadrul Primăriei comunei Domeşti judeţul
Suceava, Începând cu 01.08.2017.
:-_CQl)_ţ~~_GţJ.!!_Qţ_ _ finiţl)_ţ~r_~ nr. C07 60CNOOO 1 1613500 117 cu titlul : Modernizare, renovare şi dotare Cămin Cultural
sat Dorneşti, comuna Dorneşti, judeţul Suceava.
-.c_9_I)~!._~~w..1__9_~_fin-,mţ~x(f nr.CI920074X209513504432 cu titlul .Achiziţionarea unui buldoexcavator pentru dotarea
compartimentului de gospodărire şi întreţinere, comuna Dorneştijudeţul Suceava.
-Foaia de pontaj Întocmită de conducătorul de proiect pentru luna Decembrie 2019_
-Raportul de specialitate al compartimentul financiar -contabil.din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr.60 din 06.01.2020_

În temeiul art.196 alin.(1)lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.1.Se stabilesc majorările salariale pentru luna Decembrie 2019, primarului, viceprimarului şi
membrilor nominalizaţi în echipa de implementare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare
nerambursabile postaderare din cadrul Primăriei comunei Dorneşti judeţul Suceava,după cum urmează:
(l)Domnului LUŢA Gheorghe primarul comunei Dorneşti indemnizaţia în sumă de 9360 lei se
majorează în procent de 20% cu suma de 1872 lei, pentru două proiecte finanţate din fonduri europene .
(2)Domnului LUCHIAN Constantin viceprimarul comunei Dorneşti, indemnizaţia în sumă de
7280 lei se majorează în procent de 20% cu suma de 1456 lei, pentru două proiecte finanţate din fonduri
europene.
(3)Doamnei ŞPAC Nicoleta-Daniela, se stabileşte majorare salarială de 20% aplicată la salariul
de bază de 5257 lei, respectiv suma de 1051 lei, în baza Pontajului Întocmit de coordonatorul de
proiecte.

-2-

(4) Doamnei CEPARU Ariela se stabileşte majorare salarială de 10% aplicată la salariul de bază
de 5129 lei, respectiv suma de 513 lei în baza Pontajului întocmit de coordonatorul de proiecte.
(5) Doamnei GHERMAN Dalina-Camelia se stabileşte majorare salarială de 10% aplicată la
salariul de bază de 4109 lei, respectiv suma de 411 lei, în baza Pontajului întocmit de coordonatorul de
proiecte.
(6)Doamnei SPÎNU Alina-Dorinela ,se stabileşte majorare salarială de 10% aplicată la salariul
de bază de 4141 lei respectiv suma de 414 lei în baza Pontajului întocmit de coordonatorul de proiecte.
Art.2.Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dorneşti judeţul Suceava, va duce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Contra semnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena - Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 06 Ianuarie 2020
Nr.2

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
PALADE MARIANA incepand cu data de
01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Dorneşti înregistrat sub nr.l0744 din 31.12.2019.
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile OUG. Nr.93/08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii
unor beneficii de asistenta sociala precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in
anul 2016.
În temeiul art.l96 alin.(l)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.l.Începand cu 01.01.2020 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei PALADE
MARIANA având CNP.2820809330529 titular al dosarului deoarece copilul PALADE IONUT
GABRIEL CNP. 5011216330521 a implinit varsta de 18 ani ..
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Dorneşti judeţul Suceava
care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere:
- prevederile art.42 alin.(l) si ale art.47 lit."d" din Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a
teritoriului pentru apărare;
- prevederile art.6 din H.G. nr. 370/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 477/2003.
-prevederile art.20 lit."m
din O.U.G. Nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta cu
modificarile si completarile ulterioare si cele ale Ordinului comun nr.109/2003 pentru aprobarea Normelor pentru
elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a
principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele,in caz de mobilizare sau de război.
- Raport nr. 385 din 14.01.2020 intocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.S7/2019 privind Codul
II

administrativ;
DISPUN:
Art.l.(l)Se nominalizează agentul economic din reţeaua comercială a comunei Dorneşti care va distribui
produse raţionalizate către populaţie În caz de mobilizare sau război: SC.PROFI LOCO SRL din comuna Dorneşti
judeţul Suceava.
(2)Distribuirea produselor raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război, În comuna
Dorneşti (sat Dorneşti şi sat Iaz) se face de către: SC.PROFI LOCO SRL pentru produse alimentare şi pentru

produse nealimentare.
Art.2.Agentul economic nominalizat va lua măsuri pentru asigurarea unor condiţii optime de păstrare şi
distribuire a produselor rationalizate. Furnizorii şi cantităţi le de produse ce se vor distribui În sistem
raţionalizat va vor fi comunicate În perioada de conflict.
Art.3. Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare al comunei Dorneşi , răspunde de Întocmirea
si distribuirea la timp a tabelelor nominale cu persoanele Îndreptăţite să primească produse
rationalizate.
Art.4.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa instituţiilor şi persoanelor interesate,În
termen legal, prin grija secretarului general al comunei Dorneşti judeţul Suceava.
PRIMAR,

Gheorghe

Nr.4

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena-Emili ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modificarea numarului de ore care trebuie efectuate de catre beneficiarii
ajutorului social ,conform Legii 416\2001,privind venitul minim garantat, incepand cu
anul 2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Prevederile art.14 si art.32 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.935 \ 13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.778\09.10.2013
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416\2001,
privind venitul minim garantat,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.50\20 11 ,a
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277\2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.38\2011 si a Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70\2011 privind masurile de protectie
sociala in perioada sezonului rece ,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\2011;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, avand functia publica de Inspector
superior in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti ,inregistrat sub
nr.351 /16.01.2020;
In temeiul art.196 alin.Llit.b din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.l.Incepand cu anul 2020 se aproba modificarea numarului de ore care trebuie efectuat de catre
beneficiarii de ajutor social,conform anexei care va face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

L~7

PRIMAR,
Gheorghe

Dornesti,
Nr. ~

c(o

Ianuarie 2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA DORNESTI
PRIMAR
DISPOZITIE
privind modificarea numarului de persoane si a cuantumului ajutorului social, pentru
dosar nr.107,titular doamna URSACHE ELENA, incepand cu 01.02.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na Popovici Cornelia Mihaela ,Inspector in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr. 415 din
20.01.2020;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.32 din HGR.nr.501 28.01.2011(*actualizata*)pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim
garantat(actualizata)
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DIS PUN:
Art.1.lncepand cu data de 01.02.2020 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului social,pentru dosar nr.1 07, titular doamna URSACHE ELENA, avand
CNP:2661106333193, deoarece se exclude din dosar fiul URSACHE CONSTANTIN
ALEXANDRU ,CNP:5010613330527.
Art.2.lncepand cu data de 01.02.2020, pentru dosar nr.107,
titular doamna URSACHE
ELENA, avand CNP: 2661106333193, se stabileste un ajutor social in cuantum de 255 lei, de
care vor beneficia doua persoane.
Art.3.Pentru
cuantumul stabilit,
domnul
URSACHE
GHEORGHE, avand
CNP:1620304333245 trebuie sa efectueze lunar un numar de 19 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 181 \
26.09.2018 emisa de primarul comunei Dornesti, judetul Suceava.
Art.5.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6.Compartimentul de asistenta sociala va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
PRIMAR,
Gh

rghe LUTA

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Dornesti,
Nr. b

oQ

Ianuarie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară ,la data de 30 Ianuarie 2020

Gheorghe LUŢA, primarul comunei Domeşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.1 (a) şi ale art. 134 alin.(2), alin.(S) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7 din 03.07.2019
privind Codul administrativ.
În temeiulart. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(S), art.13S alin.(1) - (3) şi
alt. 196 alin.l lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.57/03.07.20 19 privind Codul administrativ.

DISPOZIŢIE:
Art.l , Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti,judeţul Suceava în Şedinţă ordinară la
local,
cu Proiectului ordinii de ZI
prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din dispoziţie.
Art.2. Materialele de şedinţă înscrise În Proiectul ordinii de zi constând În Proiectele de hotărâre
însoţite de referatele de aprobare ale iniţiatorilor,rapoartele de specialitate ale compartimentelopr de
resort,documente ce stau la baza iniţierii proiectelor ,precum şi cereri, adrese şi informări de la capitolul
diverse, vor fi puse la dispoziţia consilierilor în format letric, odată cu inmânarea invitaţiei la şedinţă şi
electronic, prin e-mail, potrivit opţiunii acestora exprimată anterior.
Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi, vor fi înaintate spre avizare comisiilor
de specialitate ale consiliului local indicate în Anexă.
Art.q.Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra Proiectelor de
Hotărâre inscrise pe Proiectul ordinii de zi .
Art.S. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va aduce la Îndeplinire prevederile
dispoziţiei.
Alt.6. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, consilierilor locali ai comunei
Dorneşti judeţul Suceava şi prin Afişate publică.

data de 30 Ianuarie 2020 "p!.a_11.,fl.O_ -în sala de şedinţe a Consiliului

PRIMAR,
Gheorghe
ŢA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

;f

Dornesti,22 Ianuarie 2020

ANEXA- Ia Dispoziţia nr. 7/2020

Proiectul Ordinii de zi
al Sedintei Ordinare a Consiliului Local al comunei Dornesti

din data de 30 Ianuarie 2020

l.Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal
al şedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Dorneşti, judeţul Suceava din data de 18.12.2019.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr.2001 din 13.01.2020 privind stabilirea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat din comuna Dorneşti judeţul Suceava , pentru anul şcolar
2020- 2021.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
-Se solicită Aviz consultativ de la Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială,activităţi social-culturale, culte, protecţie copii a Consiliului Local Dorneşti.
3. Proiect de hotărâre ~X:.. ~.Q.Q.~.. ~H~L~~~9.J.~7.9.7.9..privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta la şi de la locul de muncă, cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la Şcoala
gimnazială Dorneşti, judeţul Suceava, pentru luna Decembrie 2019.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
- Se solicită Aviz consultativ de la Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială,activităţi social-culturale, culte, protecţie copii a Consiliului Local Dorneşti.
Iniţiator: primar LUŢ A Gheorghe.
4. Proiect de hotărâre nr.2003 din 13.01.2020 privind aprobarea tarifelor pentru colecatrea
separată
şi transportul separat al deşeurilor
municipale fracţie umedă şi colectarea
separată,transportul
separat, sortarea şi valorificarea deseurilor municipale fracţşie uscată,
începând cu 01.01.2020.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
- Se solicită Aviz consultativ de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei.agricultură,

gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.
5.Proiect de hotărâre nr.2004 din 14.01.2020
privind aprobarea Regulamentului
pentru
acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al comunei Dorneşti judeţul Suceava" .
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
- Se solicită Aviz consultativ de la Comisia de specialitate -pentru administratia publică locală,
juridică şi de disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor a Consiliului

Local al

comunei Dorneşti.

6.Proiect de hotărâre nr.2005 din 14.01.2020 privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiului bugetar la data de 31.12.2019.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
- Se solicită Aviz consultativ de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.
7.Cereri, petiţii. Întrebări, interpelări, diverse.

- Raportul compartimentului social şi autoritate tute/ară înregistrat sub nr. nr. 119/08.01.2020 privind activitatea asistenţilor personali
semestrul-II al anului 2019.

ai persoanelor

PRIMAR,
LUŢA Gheorghe

cu handicap

grav, desfăşurată

în

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
MARCU ANDREEA SIMONA
începand cu data de
01.02.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent
medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Dorneşti înregistrat sub nr.494 din 22.01.2020.
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile OUG. Nr.93/08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii
unor beneficii de asistenta sociala precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in
anul 2016.
În temeiul art.196 alin.(1 )lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.1.Începand cu O 1.02.2020 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei MARCU
ANDREEA SIMONA având CNP.2991030330550 titular al dosarului deoarece nu se incadreaza in
prevederile legii.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Gheorghe L
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Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEA VA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei DUMITRESCU Lăcrămioara-Maricica angajată în
postul contractual de Bibliotecar tr. -I-A. gradaţia 4, la Primnăria comunei Dorneşti judeţul Suceava,
începând cu data de 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile aliA5 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat nr. 5/06.01.2020 .
-prevederile art.38 alin.(3) din Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
-prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019
privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
-prevederile art.52 alin.2 lit.-b- din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 , cu modificările şi completări le ulterioare
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

DISPUN :
Ali.l.( 1 )Doamnei DUMITRESCU Lăcrămioara-Maricica angajată În postul contractual de Bibliotecar
se stabileşte salariul de bază lunar În
sumă de 3.714 lei, începând cu data de 0l.0l.2020.
(2)Salariul de bază al doamnei DUMITRESCU Lăcrămioara-Maricica se majorează cu suma de
557 lei, reprezentând 15 % spor de condiţii vătămătoare .
Art.2.Doamna DUMITRESCU Lăcrămioara-Maricica beneficiază de o indemnizaţie de hrană în sumă
de 347 lei, începând cu data de 01.01.2020.
Ali.3.Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art.d, Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia
salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.

treapta I-A. gradaţia 4 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava,

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

~

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
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9

\

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei IONESI Lucia, asistent personal al persoanei cu handicap
qrav.qrodaţio 2 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

tuţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017

privind salarizarea personalului

completăruile ulterioare.
-prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din fonduri

publice, cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1.Începând

cu data de 01.01.2020 doamnei IONESI Lucia, angajată În postul de

asistent personal al

persoanei cu handicap grav, gradaţia

2} se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.450 lei.
Art.2.Doamna IONESI Lucia, beneficiază de o indemnizaţie de hrană În sumă de 347 lei, Începând cu
data de 01.01.2020.
Art.3.Cu drept de contestaţie În termenul
prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art4.Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.S.Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
Nr.10

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei

PLESCIUC Domnica,

angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia 5
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017

privind salarizarea personalului

completăruile ulterioare.
-prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din fonduri

publice, cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
doamnei PLESCIUC Domnica,angajată În postul de asistent
personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia 5 se stabileşte salariul de bază lunar, În sumă de
Art.l.

Începând cu data de 01.01.2020

2.703 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna PLESCIUC Domnica , beneficiază de o indemnizaţie de
hrană În sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5.Secretarul
general al comunei Dorneşti,judeţul
Suceava,va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Nr._j}_

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei IEREMIŢĂ Rodiea,
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 5
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

l.uţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017
completăruile
-prevederile

privind salarizarea personalului

plătit din fonduri

publice, cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr.

935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului
În temeiul art.196 alin.(l)

financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:

IEREMIŢĂ Rodiea angajată În postul de asistent
personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 5 ,se stabileşte salariul de bază lunar .ln sumă de
2.703 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna IEREMIŢĂ Rodie, beneficiază de o indemnizaţie de
hrană, În sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5.Secretarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia salariatului nominalizat
şi
Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Art.1.

Începând

cu data de 01.01.2020

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
Nr.

l.l

doamnei

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei URSACHE Adela - Lacramioara
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia 3
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020
-Legea nr.nr.153/2017

completăruile ulterioare.
-prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019
În plată.
-Raportul de specialitate

a bugetului de stat pe anul 2020.

privind salarizarea personalului

publice, cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

al compartimentului

În temeiul art.196 alin.(l)

plătit din fonduri

financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:

Art.1.Începând cu data de 01.01.2020 doamnei URSACHE Adela-Lacramioara ,angajată În postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 3/ se stabileşte salariul de bază lunar, În
sumă de 2.573 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna URSACHE
Adela-Lacramioara,beneficiază
de o
indemnizaţie de hrană În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie În termenul
prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5.Secretarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava/va comunica dispoziţia salariatului nominalizat
şi
Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti,

Nr._jj

23 Ianuarie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei ŢOBÎCĂ Georgeta,
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia 3
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completăruiie ulterioare.
-prevederile

H.G.R.nr. 935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.l. Începând cu data de 01.01.2020
doamnei ŢOBÎCĂ Georgeta angajată În postul de asistent
personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia 3 se stabileşte salariul de bază lunar, În sumă de

2.573 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020

doamna ŢOBÎCĂ Georgeta, beneficiază de o indemnizaţie

de

hrană În sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia salariatului nominalizat şi
Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
Nr.

)0

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA

DORNEŞTI

PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei

LUPU Liliana,

angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 4
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

tuţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020
-Legea nr.nr.153/2017
completăruile
-prevederile

a bugetului de stat pe anul 2020.

privind salarizarea personalului

plătit din fonduri

publice, cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 doamnei LUPU Liliana,angajată În postul de asistent personal al
persoanei cu handicap grav, gradaţia 4, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.638 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna LUPU Liliana, beneficiază de o indemnizaţie de hrană
În sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5.Secretarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia salariatului nominalizat
Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

:'

I

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei ŞVED Anca-Angela,
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

2

tuţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020

a bugetului de stat pe anul 2020.

-Legea nr.nr.153/2017 privind salarizarea personalului
completăruile ulterioare.
-prevederile

H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din fonduri publice, cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l} lit.b} din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.l. Începând cu data de 01.01.2020
doamnei ŞVED Anca-Angela,angajată În postul de asistent
personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 2, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de
2.450 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna ŞVED Anca-Angela, beneficiază de o indemnizaţie de
hrană, În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu
drept de contestaţie
În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.S.Secretarul
comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia salariatului nominalizat
Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
LUŢA

Nr.

16

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

şi

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA

DORNEŞTI

PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei MUNIAK Doina-Lacramioara,
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia

2

la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

tuţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017
completăruile
-prevederile
În plată.

privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice, cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 doamnei
MUNIAK Doina-Lacramioara,
angajată În postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 2, se stabileşte salariul de bază lunar, În
sumă de 2.450 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020
doamna MUNIAK Doina-Lacramioara,
beneficiază de o
indemnizaţie de hrană, În sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completă riie ulterioare.
Art4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.S. Secretarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia salariatului nominalizat şi Instituţiei
Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheor he LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
Nr.

Af-

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei
COTOS Liliana
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 5
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

tuţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judetul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017
completăruile
-prevederile

privind salarizarea

personalului

plătit din fonduri publice, cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020
doamnei COTOS Liliana ,angajată În postul de asistent personal
al persoanei cu handicap grav, gradaţia 5, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.703 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna COTOS Liliana beneficiază de o indemnizaţie de hrană
În sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
LUŢA

Dornesti,23
Nr.

)6

Ianuarie 2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei ILAŞ Doina
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, începând cu 01.01.2020

4

tuţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017
privind salarizarea personalului
completăruile ulterioare.
-prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din

fonduri publice, cu modificările şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b] din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1.Începând cu data de 01.01.2020
doamnei ILAŞ Doina, angajată În postul de asistent personal al
persoanei cu handicap grav, gradaţia 4, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.638 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna ILAŞ Doina beneficiază de o indemnizaţie de hrană În sumă
de 347 Iei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completă riie ulterioare.
Art.4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheorghe UŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr._L2

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază domnului OLAR Vasile
angajat În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia 4
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

tuţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017
completăruiie
-prevederile

privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice, cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 domnului OLAR Vasile, asistent personal al persoanei cu
handicap grav, gradaţia 4/ se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.638 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 d-nul.
sumă de 347 lei.
Art.3.Cu
drept de

contestaţie

În termenul

OLAR Vasile, beneficiază de o indemnizaţie
prevăzut

de

Legea nr.554/2004

a

de hrană În

contenciosului

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
Nr.

2D

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei IACOBAN Ecaterina -Octavia
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

3

l.uţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020

a bugetului de stat pe anul 2020.

-Legea nr.nr.153/2017 privind salarizarea personalului
completăruile ulterioare.
-prevederile
În plată.

H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din fonduri

publice, cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

-Raportul de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.l. Începând cu data de 01.01.2020 doamnei IACOBAN Ecaterina -Octavia, angajată În postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 3, se stabileşte salariul de bază lunar În
sumă de 2.573 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna IACOBAN Ecaterina-Octavia
beneficiază de o
indemnizaţie de hrană, În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie
În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

;:rr~
J

Dornesti,23
Nr.

06)

Ianuarie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei BOGDAN Gianina-Mihaela
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 1
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017 privind salarizarea personalului
completăruiie ulterioare.
-prevederile

H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din fonduri publice, cu modificările şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l)

lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:

BOGDAN Gianina-Mihaela, angajată În postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 1, se stabileşte salariul de bază lunar În
sumă de 2.334 lei.
Art.2.Începând
cu data de 01.01.2019
doamna BOGDAN Gianina-Mihaela,beneficiază
de o
indemnizaţie de hrană În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu
drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020

PRIMAR,

doamnei

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

~

i
Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr.J~

/'

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei STURZU Corina
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 2
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020

a bugetului de stat pe anul 2020.

-Legea nr.nr.153/2017
privind salarizarea personalului
completăruile ulterioare.
-prevederile

H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din fonduri

publice, cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Începând cu data de 01.01.2020 doamnei STURZU Corina angajată În postul de asistent personal
al persoanei cu handicap grav, gradaţia 2 se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.450 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna STURZU Corina beneficiază de indemnizaţie de hrană În
sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie
În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.1.

I

Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheor he LUŢA

Dornesti,23

Nr.1.3

Ianuarie 2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei HUBCA Violeta
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 3
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020
-Legea

nr.nr.153/2017

completăruile
-prevederile

a bugetului de stat pe anul 2020.

privind salarizarea personalului

plătit

din fonduri

publice, cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr.

935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din

financiar-contabil

Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.

OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:

Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 doamnei HUBCA Violeta angajată În postul de asistent personal
al persoanei cu handicap grav, gradaţia 3, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.573 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020, doamna HUBCA Violeta beneficiază de indemnizaţie de hrană
În sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti,23

Nr.1J

Ianuarie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei SFÎRNACIUC Cristina- Nadia
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 1
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.nr.153/2017 privind salarizarea personalului
completăruile ulterioare.
-prevederile

H.G.R.nr. 935/13.12.2019

plătit din fonduri

publice, cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
doamnei SFÎRNACIUC Cristina- Nadia angajată În postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 1 se stabileşte salariul de bază lunar În
sumă de 2.334 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna SFÎRNACIUC Cristina-Nadia beneficiază de indemnizaţie
de hrană În sumă de 347 Iei.
Art.3.Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.1. Începând cu data de 01.01.2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr.025

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei CIORNEI Marilena
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

O

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr.5 /6.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea

nr.153/2017

completăruile
-prevederile

privind

salarizarea

personalului

plătit din fonduri

publice,

cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1.Începând
cu data de 01.01.2020 doamnei CIORNEI Marilena angajată În postul de asistent
personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia O, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de
2.232 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020
hrană, În sumă de 347 lei.

doamna CIORNEI Marilena beneficiază de indemnizaţie

de

Art.3.Cu
drept de contestaţie În termenul
prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheor he LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
Nr.

J_6

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei ISTRATOAIE Paraschiva
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia O
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr.5 /6.01.2020 a bugetului
-Legea nr.153/2017
completăruile
-prevederile

privind

salarizarea

personalului

de stat pe anul 2020.

plătit din fonduri

publice,

cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr.

935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul

de specialitate al compartimentului

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din

financiar-contabil

Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.

OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:

Art.1.Începând cu data de 01.01.2020 doamnei ISTRATOAIE Paraschiva angajată În postul de asistent
personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia O ,se stabileşte salariul de bază lunar, În sumă de
2.232 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna ISTRATOAIE Paraschiva beneficiază de indemnizaţie de
hrană, În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie
În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheon he LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr.ZJ_

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază domnului SENIUC losif- Adrian
angajat În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 5
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr.5 /6.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.153/2017
completăruile
-prevederile

privind

salarizarea

personalului

plătit din

fonduri

publice,

cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 domnului SENIUC Iosif-Adrian asistent personal al persoanei
cu handicap grav, gradaţia 5, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.703 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 domnul SENIUC Iosif-Adrian beneficiază de indemnizaţie de
hrană În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
LUŢA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti,23
Nr.~

Ianuarie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei SLUSARCIUC Marioara

asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia 4
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr.5 /6.01.2020
-Legea

nr.153/2017

completăruile
-prevederile

privind

salarizarea

a bugetului de stat pe anul 2020.

personalului

plătit din fonduri

publice,

cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1.Începând cu data de 01.01.2020 doamnei SLUSARCIUC Marioara asistent personal al persoanei
cu handicap grav, gradaţia 4, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.638 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna SLUSARCIUC Marioara beneficiază de indemnizaţie
de hrană În sumă de 347 Iei.
Art.3.Cu
drept de contestaţie
În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat

şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr.d!)

de legalitate.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COM U NA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei HUŢANU Mihaela- Liliana
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

3

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr.5 /6.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.153/2017 privind
completăruile ulterioare.
-prevederile

salarizarea

H.G.R.nr. 935/13.12.2019

personalului

plătit din fonduri

publice,

cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul de specialitate al compartimentului
În temeiul art.196 alin.(l)

financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:

Art.1.Începând
cu data de 01.01.2020 doamnei HUŢANU Mihaela - Liliana, asistent personal al
persoanei cu handicap grav, gradaţia 3, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.573 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020
doamna HUŢANU Mihaela - Liliana beneficiază de indemnizaţie
de hrană În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie
În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Dornesti,23

Nr.3 ()

Ianuarie 2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei CORNEA loana- Alexandra
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav,gradaţia O
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr.5 /6.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.153/2017 privind
completăruile ulterioare.
-prevederile
În plată.
-Raportul

salarizarea

H.G.R.nr. 935/13.12.2019

personalului

plătit din fonduri

publice,

cu modificările

şi

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.l.Începând
cu data de 01.01.2020 doamnei CORNEA loana-Alexandra,asistent personal al
persoanei cu handicap grav, gradaţia O, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.232 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020
doamna CORNEA loana- Alexandra beneficiază de indemnizaţie
de hrană În sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie
În termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la Îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheor: he LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr._jj

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază doamnei POPESCU Angelica
angajată În postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav/gradaţia O
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, Începând cu 01.01.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
-prevederile art. 45 din Legea nr.5 /6.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
-Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
completăruiie
-prevederile

cu modificările

şi

ulterioare.
H.G.R.nr. 935/13.12.2019

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

În plată.
-Raportul

de specialitate al compartimentului

financiar-contabil

Înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art:l.Începând cu data de 01.01.2020 doamnei POPESCU Angelica, asistent personal al persoanei cu handicap
grav, gradaţia O, se stabileşte salariul de bază lunar În sumă de 2.232 lei.
Art.2. Începând cu data de 01.01.2020 doamna POPESCU Angelica, beneficiază de indemnizaţie de hrană În
sumă de 347 lei.
Art.3. Cu drept de contestaţie În termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
LUŢA

Dornesti, 23 Ianuarie 2020
Nr.~

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
-P R I MAR-

DISPOZIŢIE
privind

stabilirea salariului

asistent personal al persoanei

de bază domnului

SOFRONI IFTIMIE angajat în postul de
cu handicap grav, gradaţia O, începând cu data de 01.01.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile artA5 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat nr. 5/06.01.2020 .
- prevederile art.38 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
- prevederile H.G.R.nr.
935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nrA19 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.
DISPUN:
Art.1.Începând cu data de 01.01.2020, domnul SOFRONI IFTIMIE angajat în postul de asistent personal
al adultului cu handicap grav gradaţia O, se stabileşte un salariul de bază lunar în sumă de 2.232 lei.
Art.2.Începând
cu data de 01.01.2020,domnul SOFRONI IFTIMIE I beneficiază de o indemnizaţie de
hrană în sumă de 347 lei.
Art.3.Cu
drept de contestatie
în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ,
cu modificările şi completări le ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia
salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

_._~~J

r;
Dornesti, 23 Ianuarie 2020

,

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI

-P R I MARDISPOZITIE ,
privind stabilirea salariului de bază doamnei CHIRAŞ CRISTINA- ELENA angajată în postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 1 începând cu data de 01.01.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat nr. 5/06.01.2020 .
- prevederile art.38 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
- prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020

, doamnei CHIRAŞ CRISTINA- ELENA angajată în postul de

asistent personal al adultului cu handicap grav gradaţia 1, se stabileşte salariul de bază lunar în sumă
de 2.334 lei.
Art.2.Începând
cu data de 01.01.2020,doamna
CHIRAŞ
CRISTINA- ELENA,
beneficiază de o
indemnizaţie de hrană în sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie în termenul
prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia
salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
PRIMAR,
Gheorgbe LUŢA

\

Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr.

34

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
-P R I MAR-

DISPOZITIE,
privind stabilirea salariului de bază domnului

ŞORODOC NICU-SORIN angajat în postul de

asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 4, începând cu data de 01.01.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat nr. 5/06.01.2020 .
- prevederile
art.38 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
- prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.
DISPUN:
Art.l.Începând
cu data de 01.01.2020, domnul ŞORODOC NICU-SORIN angajat în postul de asistent
personal al adultului cu handicap grav gradaţia 4, se stabileşte un salariul de bază lunar În sumă de
2.638 lei.
Art.2.Începând cu data de 01.01.2020,domnul ŞORODOC NICU-SORIN I beneficiază de o indemnizaţie
de hrană în sumă de 347 lei.
Art.3.Cu
drept de contestaţie în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul
Suceava,va comunica dispoziţia
salariatului
no iinalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
PRIMAR,
Gheorg e LUŢA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

~,\!L
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ornesti, 23 Ianuarie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
-P R I MAR-

DISPOZITIE
,
privind stabilirea salariului de bază doamnei SOROCHAN ILENUŢA angajată în postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 2 începând cu data de 01.01.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.45 din Legea nr. 5/06.01.2020
a bugetului de stat nr. 5/06.01.2020.
- prevederile art.38 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
publice.
- prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019
în plată.

plătit din fonduri

privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.
DISPUN:
doamnei SOROCHAN ILENUŢA angajată în postul de asistent
al adultului cu handicap grav gradaţia 2, se stabileşte salariul de bază lunar în sumă de

Art.1. Începând cu data de 01.01.2020,

personal

2.450 lei.
Art.2.Începând cu data de 01.01.2020,doamna
SOROCHAN ILENUŢA, beneficiază de o indemnizaţie
de hrană în sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul
Suceava,va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
PRIMAR,
Gheorgh LUŢA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emi~ia AjWRIŞAN

7~
Dornesti,

Nr.~

23 Ianuarie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
-P R I MAR-

DISPOZITIE
,
UNGUREANU ANTON angajat în postul de
asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 5, începând cu data de 01.01.2020
privind stabilirea salariului de bază domnului

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.45 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat nr. 5/06.01.2020 .
- prevederile art.38 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
- prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.419 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

DISPUN:
Art.1.Începând cu data de 01.01.2020, domnul UNGUREANU
ANTON angajat în postul de asistent
personal al adultului cu handicap grav gradaţia 5, se stabileşte un salariul de bază lunar în sumă de
2.703 lei.
Art.2.Începând cu data de 01.01.2020,domnul UNGUREANU
ANTON I beneficiază de o indemnizaţie
de hrană în sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie
în termenul
prevăzut de Legea nr.554/2004
a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia
salariatului
nominalizat

şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.

PRIMAR,
e LUŢA
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Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr.)k
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
-P R I MAR-

DISPOZITIE ,
privind stabilirea salariului de bază doamnei NASTASI STELA angajată în postul de asistent personal
al persoanei cu handicap grav, gradaţia O începând cu data de 01.01.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art,45 din Legea nr. 5/06.01.2020
a bugetului de stat nr. 5/06.01.2020.
-prevederile
art.38 alin.(3) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
-prevederile H.G.R.nr. 935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr,419 din 20.01.2020.
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.01.2020 , doamnei NASTASI STELA angajată în postul de asistent
personal al adultului cu handicap grav gradaţia O, se stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2.232
lei.
Art.2.Începând
cu data de 01.01.2020,doamna
NASTASI STELA, beneficiază de o indemnizaţie de
hrană în sumă de 347 lei.
Art.3.Cu drept de contestaţie în termenul
prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art,4. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul
Suceava,va comunica dispoziţia salariatului
nominalizat şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

;r
Dornesti, 23 Ianuarie 2020

Nr.~

