ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantum ului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna MARCU REBEICA EMANUELA,titulara dosarului nr.235, incepand cu
data de 01.03.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.5,art.6 alin.(2)si ale art.12 din Legea nr.416/2001 (*actualizata*)privind venitul
minim garantat;
-Prevederile art.15 si ale ar.18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50119.01.2011 (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
-Ordonantade Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de
simplificare a acordarii unor beneficiide asistentasociala,precum si pentrustabilireaunor masuri bugetare
pentruacesteain anul 2016;
-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.1145/10.02.2020;
In temeiul art.l96 alin. 1 lit.b din OUGnr.57\03 .07.2019 ,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.03.2020 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 142 lei,
pentru dosarul nr. 235 ,titular doamna
MARCU REBEl CA EMANUELA ,avand
CNP:6000607330542, de care va beneficia o persoana.
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, doamna MARCU REBEICA EMANUELA, trebuie sa efectueze
un numar de 11 ore de munca Iluna.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala, vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

Dornesti,
Nr . .ti?
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Februarie 2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantum ului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna BOGDAN MARINELA,titulara dosarului nr.236, incepand cu data de
01.03.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.5,art.6 alin.(2)si ale art.l2 din Legea nr.416/2001 (*actualizata*)privindvenitul
minim garantat;
-Prevederile art.15 si ale ar.18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50119.01.2011 (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/200 1 privind venitul minim
garantat;
-Ordonanta de Urgenta a GuvernuluiRomanieinr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de
simplificarea acordariiunor beneficiide asistentasociala,precumsi pentru stabilireaunor masuri bugetare
pentru acesteain anul 2016;
-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.l147/10.02.2020;
In temeiul art.l96 alin.llit.b din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.03.2020 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 673 lei,
pentru dosarul nr. 236 ,titular doamna BOGDAN MARINELA ,avand CNP:2880628332591, de
care vor beneficia noua persoane.
Art.2.Pentru
cuantumul
stabilit,
domnul
BOGDAN
OVIDIU
STEFAN,CNP:1880916330561,sotul titularei, trebuie sa efectueze un numar de 51 ore de munca
Il una.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala, vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUT A

Dornesti,
Nr.
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Februarie 2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
·PRIMAR-

DISPOZITIE
privind incetarea platii indemnizatiei cuvenita adultului cu handicap grav
MOROSAN GHEORGHE ,incepand cu data de 01.03.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate prezentat de catre dona Popovici Cornelia Mihaela,lnspector in compartimentul
de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 1175 din 11,02,2020,
- Legea nr,448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
- Hotararea Guvernului nr,268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii
nr,448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Certificatul de deces seria D,10 , nr,470922 din data de 08,02,2020, eliberat de Primaria comunei
Dornesti;
In temeiul ert. 196 alin.rl) lit."b", din OUG nr,57\03,07,2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1. Incepand cu 01,03,2020 se aproba incetarea platii indemnizatiei cuvenita adultului cu handicap
grav MOROSAN GHEORGHE, CNP :1450305333194,care a decedat la data de 07,02,2020,conform
Certificatului de deces, seria D,10 ,nr,470922 din data de 08,02,2020 , eliberat de Primaria comunei
Dornesti.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 206 din 02,12,2019,
emisa de catre primarul comunei Dornesti,judetul Suceava,
Art.3.Secretarul comunei ,compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de
asistenta sociala,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dipozitii.
PRIMAR,
Gheorg LUT

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

Domesti,
Nr. 11:]
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Februarie 2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

încetarea dreptului
MOTRESCU

la alocaţia pentru susţinerea familiei
SILVIU
începand cu data de
01.03.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
A vând 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.1214 din 12.02.2020.
-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.(l)lit."b",din O.u.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.l.Începand
cu 01.03.2020 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei MOTRESCU
SILVIU
având CNP.1770615333196
titular al dosarului deoarece nu se incadreaza in prevederile
legale.
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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ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru

sustinerea familiei

MARCU LENUTA IOANA începand cu data 01.03.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc
Angelica Cristina ,asistent medical comunitar
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Dornesti inregistrat sub nr.1232 din 12.02.2020.
-Prevederile art.l7 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata).
In temeiul art.196 alin.(l)lit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ

In

DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.03.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei MARCU LENUTA
IOANA, CNP. 2900104330521 care are in crestere si întreţinere 5 copii in varsta de pana la 18 ani.
Art.2.Familia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 328 lei, incepand
cu data de 01.03.2020.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare .
Art.4.Inspectorul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUTA

Domesti ..

/J.. februarie

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

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Domesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară, la data de 26 Februarie 2020

Gheorghe LUŢA,primarul comunei Domeşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.l (a) şi ale art. 134 alin.(2), alin.(S) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7
din 03.07.201g privind Codul administrativ.
- Referat nr. 1310 din 14.02.2020 întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.Ig) lit.a), alin.(S), art.13S alin.(l) - (3)
şi art.lg6 alin.i lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7/03.07.201g privind Codul administrativ.
DISPUNE:
Art.i.Se convoacă Consiliul Local al Comunei Domeşti,judeţul Suceava în Şedinţă ordinară
la data de 26 Februarie 2020 ora 13,00 ,cares e desJaşoară în sala de şedinţe a Consiliului local
Dornesti , cu Proiectului ordinii de zi prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.2.
Materialele de sedintă
înscrise în Proiectul ordinii de zi constând în Proiectele de
-"
hotărâre însoţite de referatele de aprobare ale iniţiatorilor,rapoartele de specialitate ale
compartimentelor 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.
MA. Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
Proiectelor de Hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi.
Art.5. Secretarul general al comunei Domeşti,judeţul Suceava,va aduce la îndeplinire
prevederile dispoziţiei.
Art.6. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, consilierilor locali ai
comunei Dorneşti judeţul Suceava şi se publică în Monitorul Oficial local.
PRIMAR,
Gheorghe UŢA

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

Cf
~.-/

~

Dornesti.râ Februarie

2020

~
J

