ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantumului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna BUCUR PAMELA ILEANA,titulara dosarului nr.237, incepand cu data de
01.04.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.5,art.6 alin.(2)si ale art.12 din Legea nrA16/200 1 (*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 nrA16/2001 privind venitul minim
garantat;
-Ordonantade Urgenta a GuvernuluiRomaniei nr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de
simplificarea acordariiunor beneficii de asistentasociala,precumsi pentru stabilireaunor masuribugetare
pentruacesteain anul2016;
-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.2826 / 31.03.2020;
In temeiul art.196 alin. 1 lit.b din OUG nr.57\03.07.20 19,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.04.2020 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 527 lei,
pentru dosarul nr. 237 ,titular doamna BUCUR PAMELA ILEANA ,avand CNP:2910611114391,
de care vor beneficia 5 persoane.
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, domnul BUCUR STEFAN SERGIU,CNP:1881211330553, trebuie
sa efectueze un numar de 40 ore de munca /luna.
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 LUTA

Dornestj, 31 Martie 2020
Nr. f>/

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantumului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre domnul CIRLAN NICOLAI,titularul dosarului nr.238, incepand cu data de
01.04.2020
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 (*actuaIizata*)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 GuvernuluiRomanieinr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de
simplificarea acordariiunor beneficii de asistentasociala,precum si 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.2828 / 31.03.2020;
In temeiul art.196 alin.l Iit.b din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.04.2020 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 142 lei,
pentru dosarul nr. 238 ,titular domnul CIRLAN NICOLAI ,avand CNP:1511207333203, de care
va beneficia o persoana.
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, domnul CIRLAN NICOLAI ,avand CNP:l511207333203,nu
trebuie sa efectueze ore de munca /luna.
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,31
Nr. pl

Martie 2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al doamnei CORNEA IOANA-ALEXANDRA,
asistent personal al minorului cu handicap grav ,JURAVLEA ALEXANDRU IOAN,
incepand cu data de 01.04.2020

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
Prevederile
art.56 lit."i" din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.448\2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Raportul de specialitate
al d-nei Popovici Cornel ia Mihaela,lnspector
in
compartimentul de asistenta sociala la Primaria comunei Dornesti,inregistrat
sub nr.
2857 din 31.03.2020;
Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.1289 din 17.03.2020,al d-Iui
JURAVLEA ALEXANDRU IOAN,emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu
handicap Suceava.
Declaratia asistentului personal, d-na CORNEA IOANA - ALEXANDRA;
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 01.04.2020 inceteaza Contractul de munca al doamnei
CORNEA IOANA -ALEXANDRA
,asistent personal al minorului cu handicap grav
JURAVLEA ALEXANDRU IOAN,urmare modificarii gradului de handicap din grav cu

asistent personal in accentuat.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 174
din 19.09.2018, emisa de catre primarul comunei Dornesti,judetul Suceava.
Art.3.Secretarul

comunei,

compartimentul
dipozitii.

financiar-contabil,vor

Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala si

aduce

la indeplinire prevederile prezentei

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

Dornesti,31
Nr.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind stabilirea majorărilor salariale pentru luna Martie 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;
A vând În vedere:
-prevederile art.16 din Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările 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 Dornesti nr.217/29.08.2017
privind nominalizarea în echipa de proiecte
finanţate din fonduri comuni tare nerambursabile postaderare a persoanelor din cadrul Primăriei comunei
Dorneştijudeţul Suceava, începând cu 01.08.2017 .
.:-.C.Q!.]tl:~.<fţ_ţfLctţ._[l))_~p.ţ_'~r_~nr.C0760CNOOOl1613500117
cu titlul: Modernizore.renovore şi dotare Cămin
Cultural sat Oomeşti, comuna Oomeşti, judeţul Suceava.
-Foaia de pontaj întocmită de conducătorul de proiect pentru luna Martie 2020.

-Raportul de specialitate al compartimentul financiar-contabil,din
primarului, înregistrat sub nr.2850 din 01.04.2020.

cadrul aparatului

de specialitate

al

În temeiul art.lg6 alin.(l)lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/o3.07.201g
privind Coduladministrativ;
DISPUN :
Art.1.Se stabilesc majorările salariale pentru luna Martie 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:
(I)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 Dorneşti, se majorează indemnizaţia
în sumă de 7280 lei, cu 15% ,respectiv cu suma de 1092 lei.
(3)Doamnei ŞPAC Nicoleta-Oaniela,
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 5.129 lei,
respectiv suma de 513 lei.
(5)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
4.245 lei respectiv suma de 425 lei.
Art.2.Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dorneşti judeţul Suceava, va duce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.

PRIMAR,

Contrasemnează

pentru legalitate,

Secretar general al comunei
Elena - Emilia ANDRIŞAN

Dornesti,
Nr.64

1 Aprilie 2020

