ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE

privind avansarea doamnei sPÂNU Alina-Dorinela ,având funcţia publică de Referent grad
profesional superior gradatia 3, în aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti judeţul
Suceava, în gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime 15-20 ani, începând cu 01.02.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederileart.lO alin.Ii) din Legeanr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificărileşi completărileulterioare.
-prevederileart.45 din Legeanr. 5/06.01.2020 a bugetuluide stat nr. 5/06.01.2020 .
- Raportulde specialitateal compartimentuluifinanciar-contabilÎnregistrat sub nr.1573din 21.01.2020.
. În temeiul art.196alin.It) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019privind Codul administrativ.
DISPUN:

Art.l.Se aprobăjloamnei sPÂNU Alina-Dorinela având funcţia publică de Referent grad profesional
superior gradatia 3, în aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava,
avansarea în gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime de 15-20 ani şi se stabileşte salariul
de bază lunar, în sumă de 4245 lei începând cu data de 01.02.2020.
Art.2.Doamnei sPÂNU Alina-Dorinela i se menţine dreptul la indemnizaţia de hrană în sumă de
347 lei, stabilită prin dispoziţia primarului nr. 22 din 23.01.2019.
Art.3.Compartimentul financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dorneşti, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii .
. Ar:h4.Cu drept de contestaţie în termen legal, prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului
adffiinistrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.Secretarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va comunica dispoziţia salariatului nominalizat şi
Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.
PRIMAR,
Gheorgh LUŢA

~

Dornesti, 21 Februarie 2020

Contrasemneazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZITIE ,
privind constituirea comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare
şi efectuare a recensământului general agricol runda 2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Regulamentul (VE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018
privind statisticile integrate referitoare la ferme.
-Prevederile art.g alin.(2) din OUG. NR. 22/04.02.2020 privind Recensământul general agricol
din România runda 2020 .
-Referatul înregistrat sub nr.16g2 /25.02.2020 al secretarului general al comunei Dorneşti
judeţul Suceava.
În temeiul art. 196 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/201g
pri rind Codul administrativ;
DISPUN:

ActJJ..Se constituie comisia comunală pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare şi
efectuare a recensământului general agricol runda 2020 , în urnătoarea componenţă:
1. Preşedinte - Gheorghe LUŢA - primarul comunei;
2. Secretar
- Elena-Emilia ANDRIŞAN - secretarul general al comunei;
3 . Membru: Ariela CEPARU , Inspector în aparatul de specialitate al primarului cu atribuţii
în domeniul registrului agricol.
4.Membru : Luiza- Romaniţa FEDOREANU, Inspector în aparatul de specialitate al
primarului cu atribuţii în domeniul cadastru şi urbanism.
5. Membru :Cornelia- Mihaela POPOVICI - Inspector în aparatul de specialitate al
primarului cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
Ar+ .. Comisia va îndeplini atribuţiile prevăzute în Anexa nr. 9 din OUG. NR. 22/04.02.2020
privind Recensământul general agricol din România runda 2020 .
Act." Secretarul general al comunei va comunica dispoziţia persoanelor nominalizate, Instituţiei
Prefectului judeţul Suceava, Comisiei judeţene pentru recensământ şi se va ocupa de publicarea
acesteia în Monitorul oficial local .
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

PRIMAR,
, eorghe LUŢA
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZITIE
privind

stabilirea

dreptului

la alocatia pentru

CIORCAN IONELA ANISOARA

sustinerea familiei

incepand 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.1691 din 25.02.2020.
-Prevederile art.17 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

m

DISPUN:
Art.l .Incepand cu 01.03.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei CIORCAN IONELA
ANISOARA, CNP. 2960325330554 care are in crestere si întreţinere 4 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 300 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.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
·PRIMAR-

DISPOZITIE
privind incetarea platii indemnizatiei cuvenita adultului cu handicap grav
NASTASI ANDREEA ,incepand cu data de 01.03.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate prezentat de catre d-na Popovici Cornelia Mihaela,lnspector in compartimentul
de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 1723 din 26.02.2020.
- 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;
- Cererea d-rei NASTASI ANDREEA,inregistrata sub nr. 1148\10.02.2020 pentru angajarea unui asistent
personal;
- Adresa DGASPC nr.69692 din data de 24.02.2020 prin care se comunica acordul pentru angajarea
unui asistent personal pentru d-ra NASTASI ANDREEA.
In temeiul art.196 alin.(1) 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 NASTASI ANDREEA, CNP :2941109323947,care solicita angajarea unui asistent personal.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 217 din 31.08.2016,
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,
Gheorgh LUT

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA V A
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.lS3,
titular doamna BUCUR PAMELA ILEANA,
incepand cu data de 01.03.2020
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate, prezentat de d-na Popovici Mihaela, Inspector superior in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dornesti, inregistrat sub nr.1696 din data de 26.02.2020;
-Prevederile art.20 alin.(a) si ale art.21 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizata) cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului Romaniei nr.50/28.01.2011(*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a 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;
-Prevederile HGR nr.559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 416/2001,privind venitul minim garantat,aprobate prin HGR nr.50/2011 ,a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin
HGR nr.38/2011,si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\20 11;
In temeiul art.196 alin.( 1) lit."b" din OUG nr.57\03 .07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.03.2020 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar nr.153,
titular doamna BUCUR PAMELA ILEANA ,avand CNP:2910611114391, deoarece in termen de 3 luni de la
data suspendarii nu a depus cerere de reluare a platii.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 204 \ 02.12.2019 emisa de
primarul comunei Dornesti judetul Suceava.
Art.3. Se aproba recuperarea sumei de 58 lei reprezentand contravaloare ajutor incalzire aferent
lunii martie 2020.
Art.4.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. Inspectorul social si compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe UTA

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA OORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea la cerere a doamnei NEGRIIĂ IONElA ca Asistent personal gradaţia 3

al adultului cu handicap grav NASTASI Andreea , începând cu data de 01.03.2020
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Legea nr.448/2006,® privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologice de plicare a Legii nr.448/2006;
-Codul Muncii aprobat prin Lg. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
-Rapoartele compartimentelor
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dorneşti
înregistrate sub nr. 1736/1760 din 27.02.2020 ..
-Cererea nr.1150/10.02.2020 persoanei cu handicap grav Nastasi Andreea privind încadrarea doamnei
Negrilă Ionela ca Asistent personal şi Certificatul de încadrare în gradul de handicap nr.3750/19.07.2020 cu
valabilitate permanent privind pe numita NASTASI Andreea.
In temeiul art.196 alin.It) lit."b", din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.!. Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei NEGRILĂ IONELA în postul de Asistent personal
gradaţia3 al adultului cu handicap grav NASTASI Andreea, începând cu data de 01.03.2020.
Art.z. Doamnei NEGRILĂ IONELA, angajată în postul de Asistent personal al adultului cu handicap
grav gradaţia 3, la Primăria comunei Dorneşti, se stabileşte salariul de bază lunar brut în sumă de
2573 lei.
Art.3. Împotriva prevederilor acestei dispoziţii,persoana nominalizată ,poate depune constestaţie la
primarul comunei Domeşti în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ,potrivit
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.._4.__ Secretarul general al comunei , va comunica dispoziţia persoanei angajate, compartimentelor
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domeşti şi Instituţiei Prefectului judeţul
Suceava.
PRIMAR,
Gheorgh LUŢA

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind stabilirea majorărilor salariale pentru luna Februarie 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;
Având în vedere:

-prevederile art.16 din Legea m.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
-Legea nrA90/2004(*actualizată*)privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri
comunitare cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile artA alin.(1) 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 m.217/29.08.2017 privind nominalizarea în echipa de proiecte
finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare a persoanelor din cadrul Primăriei comunei
Dorneşti judeţul Suceava, începând cu 01.08.2017.
:-_C.(mtJ<;l_Gţ_lJ_l__ ct~__ [1_J.)_C:lDl(~,ţ_{f m.C0760CNOOO11613500117 cu titlul: Modernizare,renovare şi dotare Cămin
Cultural sat Dorneşti, comuna Dorneşti, judeţul Suceava.
-Foaia de pontaj întocmită de conducătorul

de proiect pentru luna Februarie 2020.

-Raportul de specialitate al compartimentul financiar-contabil.din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub m.1831 din 02.03.2020.
În temeiul art.icf alin.(l)lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.S7/o3.07.201g
privind Coduladministrativ;
DISPUN:

Art.1.Se stabilesc majorările salariale pentru luna Februarie 2020, 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, se majorează indemnizaţia în sumă
de 9360 lei cu 15%, respectiv cu suma de 1.404 lei.
(2)Domnului LUCHIAN Constantin viceprimarul comunei Domeşti, se majorează indemnizaţia
în sumă de 7280 lei, cu 15%, respectiv cu suma de 1092 lei.
(3)Doamnei ŞPAC Nicoleta-Daniela, se aplică majorare salarială de 20% la salariul de bază de
5257 lei, respectiv suma de 1.051 lei.

-2-

(4)Doamnei CEPARU Ariela se aplică majorare salarială de 10% la salariul de bază de S.129 lei,
respectiv suma de 513 lei.
(S)Doamnei GHERMAN Dalina-Camelia se aplică majorare salarială de 10% la salariul de bază
de 4.109 lei, respectiv suma de 411 lei.
(6)Doamnei SPÎNU Alina-Dorinela ,se aplică majorare salarială de 10% la salariul de bază de
4.141 lei respectiv suma de 425 lei.
Art.2.Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Domeşti judeţul Suceava, va duce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.

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

Dornesti, 2 Martie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA OORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZI

TIE

privind desemnarea persoanelor din cadrul Primăriei comunei Dorneşti, responsabile cu
implementarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

Gheorghe Luta,primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile OUG. Nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu
modificările şi completările ulterioare.
- prevederile art.8 şi art.g din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă a
României nr.6 din Og.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentrare de combatere a noului
Coronavirus.
- Adresa nr.48go/20/2 din 10.03.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava.
- Referatul privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea unor măsuri suplimentare
de combatere a noului Coronavirus înregistrat sub nr.2077 din 10.03.2020.
În temeiul art. 1S4, art. 155 alin.(S) lit.b) şi ale art.1g6 alin.(1)lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.S7/03.07.201g privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.r.Se desemnează persoanelele din cadrul Primăriei comunei Dorneşti Judeţul Suceava responsabile
cu implementarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, după cum urmează:
1. LUCHIANConstantin

,Viceprimar al comunei .
2. ŞPACNicoleta- Daniela, Consilier în compartimentul financiar contabil.
3. MlRONIUCCristina- Angelica, -Asistent medical comunitar .

Art.2.Persoanele nominalizate ,potrivit competenţelor, vor asigura : materialele destinate ingienei
personale la toaletele din instituţie (săpun,prosoape de hârtie) şi vor urmării dezinfecţia frecventă a
clanţelor uşilor, precum şi a altor suprafeţe expuse (mese de şedinţă, birouri, etc).
Art.g.Secretarul comunei Dornesti, va aduce la cunostinţa persoanelor nominalizate prevederile
dispoziţiei, iar un exemplar se înaintează Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢ
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena - Emilia
RIŞAN

Dornesti, 10 Martie 2020

