ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind suspendarea Contractului de muncă la cererea doamnei HAIDĂU Cristina-Cătălina angajată în
postul de Referent IA în aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti, în vederea efectuării

concediuluipentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani ,începând cu data de 20.03.2020
Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având În vedere:
-prevederile art.49,art.50 şi art.51 alin.(l) lit.a) din Legea nr.53/200 privind Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare.
-Raportul nr.2253/16.03.2020 al compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Dorneşti, judeţul Suceava.
-Cererea doamnei HAIDĂU Cristina-Cătălina, înregistrată sub nr. 2248/16.03.2020 aprobată de primarul
comunei Dorneşti.
În temeiul art.155 alin.(l) lit.d), alin.(5)lit./le/lsi ale art.196 lit.b)din OUG. Nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUN:
CU data de 20.03.2020
se suspendă la cerere, Contractul de muncă al doamnei
HAIDĂU Cristina-Cătălina angajată în postul de Referent IA în aparatul de specialitate al

Art~.Începând

primarului comunei Dorneşti, judeţul Suceava, în vederea efectuării concediului pentru creşterea

copilului în vârstă de până la 2 ani.
Art.2..Compartimentul financiar-contabil,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dorneşti, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.3.Secretarul general al comunei Domeşti,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,17Martie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNAOORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară, la data de 31 Martie 2020

Gheorghe LUŢA,primarul comunei Domeşti,judeţul Suceava;
Avândîn 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 Coduladministrativ.
- Referat nr.24S2 din 20.03.2020 Întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133alin.(2) lit.a), art.134 alin.It) lit.a), alin.t j) lit.a), alin.Ig), art.13S alin.It)

alin. (3)şi art.lg6 alin.l lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7/03.07.20lg privind Codul
administrativ,
DISPUNE:
Art.l.Se convoacă ConsiliulLocalal Comunei Dorneşti,judeţul Suceavaîn Şedinţă ordinară
la data de 31 Martie 2020 ora 13,00 care se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Dorneşti ,cu
Proiectulordinii 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
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 consilierilorîn 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 comisiilorde specialitate ale consiliuluilocal indicate în Anexă.
ArtA. Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
Proiectelorde Hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi.
Art.S. Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va aduce la îndeplinire
prevederile dispoziţiei.
Art.6. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava,consilierilorlocali ai
comunei Dorneştijudeţul Suceavaşi se publică în Monitorul Oficiallocal.
PRIMA
GheorgheL

Contrasemneazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ~RIŞAN
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Proiectul Ordinii de zi
al Sedintei
Ordinare a Consiliului Local al comunei Dornesti
,
,
,
din data de 31 Martie 2020
i.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului local al comunei Domeşti,
judeţul Suceava din data de 26.02.2020.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr.2011 din 116.03.2020 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 Februarie 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.2061 din 10.03.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentuluifmanciar contabil nr.2235 din 16.03.2020.
- Se_s.Qlli:ită_AYi:z;_c.Ql}ŞU].tg.tivde la Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie sociaLă,activităţisocial-culturale, culte, protecţie copii.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr.2012 din 16.03.2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie*Sistem tehnic de securitate la Staţia de Pompare apă.
din comuna DomeştiJudeţulSuceava *.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.2273 din 16.03.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.2414 din 19.03.2020.
-Se_solicită _A.vi.. z_cQn_şU].ţgtiy
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
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
4.Proiect de hotărâre nr.2013 din 16.03.2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie*Extindere sistem tehnic de securitate la Staţia de
Epurare ape uzate din comuna DomeştiJudeţul Suceava *.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.2274 din 16.03.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.2415 din 19.03.2020 .
.-.S.e.. s.oll.cită ... _.Av.Î.Z..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
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
5.Proiect de hotărâre nr.2014 din 16.03.2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor
tehnice-economici pentru obiectivul de investiţie*Extindere sistem tehnic de securitate la Staţia de
Tratare apă. din comuna DomeştiJudeţul Suceava *.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.2275 din 16.03.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.2416 din 19.03.2020.
- Se_s_9lici1~A\!iz_C.Ql1ŞyJţgtiy_dela Comisia de specialitate pentru administraţia publică locaLă,
juridică şi de disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilo
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
6.Proiect de hotărâre nr.2010 din 14.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli a
comunei Dorneşti pe anul 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.1261 din 13.02.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.1350 din 17.02.2020.
-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
~... .;_-::::::_.""
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
40
1.-1:.
7. Cereri, petitii, întrebări. interpelări, diverse.
*
-Adresa Ministerului Lucrărilor Publi e ezvoltării şi Administraţiei .~ 4
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Mentiune:
A) . un exemplar al Proiectelor de hotărâri şi documentelor de şedinţă a fost înaintat Comisiilor de
specialitate, pentru emiterea Avizelor.
B) . -potrivit art.134 alin.g lit.f)din OUG.Nr.57/2019 privind Codul administrativ, asupra Proiectelor de
hotărâri puteţi formula şi depune amendamente.
C) . =-PIeze.IlţaJ;Q_ns_ilieLiillt_lQ.cQli_la.~diD..ţă_ f,;S~_QQligC!1o_ri~ potrivit art.137 alin.2-3 din OUG. Nr. 57/2019,
cu excepţia cazului când aceştia absentează motivat( ... ).
D) .- în conformitate prevederile cu art.SO din Anexa nr. lla Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16
martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,*pe durata stării de urgenţă se vor lua
măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât săfie evitat pe cât posibil contactul direct între persoane*.
E) -in cazul în care sunteţi în imposibilitatea de a asigura prezenţa la şedinţă, rcl.xugăm_ sii_ll.e

i.nio.rn_]qţi_în _ti_l1JP
_u.till

Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
de revocare a Dispoziţiei nr. 59/24.03.2020.) privind convocarea Consiliului Local al comunei
Dorneşti judeţul Suceava, în şedinţă ordinară la data de 31.03.2020

Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art.go din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din data de 16.03.2020 publicat în
Mon.Oficialal României ,partea 1 /16 .c i03.2020.
-Ordonanţa Militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 emisă
de Ministerul Afacerilor Interne.
-Adresa nr.46408/23.03.2020
transmisă de Ministerul Lucrărilor Publice şi Dezvoltării
Administraţiei .
- Referat nr.2655 din 27.03.2020 întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art.:455 alin.(b), art.icf alin.1 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă
Nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
DISPUNE:
Art.1.Se revocă Dispoziţia nr. 59/24.03.202~ privind convocarea Consiliului Local al
comunei Dorneşti judeţul Suceava , în şedinţă ordinară la data de 31.03.2020,fiind o situaţie
excepţională datorată acestei pandemii ce impune limitarea şi diminuarea răspândirii coronavirusului SARS
CVov.2 şi reprezintă o urgenţă de sănătate publică pentru cetăţeni şi pentru autoritatea publică locală.

Art.2. Dispoziţia se comunică prin grija secretarului general al comunei, consilierilor locali
ai comunei Dorneşti, Instituţiei Prefectului -judeţul Suceava şi se publică în monitorul oficial local.

PRIMAR,

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