ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

încetarea dreptului
ANDRISOAIE

la alocaţia pentru susţinerea familiei
GEORGE
ADRIAN
incepand cu data de
01.05.2020

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.3054 din 07.04.2020.
-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.l.Începand

cu

O 1.04.2020 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei ANDRISOAIE

GEORGE ADRIAN
având CNP.1920319330686 titular al dosarului deoarece detine autoutilitara.
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,

Gheorg';Jr
Dornesti .. ~o.aprilie
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Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL

SUCEAVA

COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea la cerere a doamnei HÎ] OLGA în postul de Asistent personal gradaţia o al
minorului cu handicap grav SCREPNICIUC Ionel la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, pe
perioadă determinată, de la data de 01.05.2020 - până la data de 31.10.2020
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 aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti înregistra te sub
nr·3175 , 3199/13.04.2020.
-Cererea nr.3027/06.04.2020 a doamnei HI] Olga prin care solicită încadrarea ca Asistent personal al
minorului cu handicap grav SCREPNICIUC Ionel.
-Certificatul de incadrare în gradul de handicap 1509 din 31.10.2020 cu valabilitate până la 31.10.2020 privind
minorul SCREPNICIUCIonel.
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:

Art.l. Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei HÎ] OLGA în postul de Asistent personal gradaţia o al
minorului cu handicap grav SCREPNICIUC Ionel, la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, pe perioadă
determinată începând cu data de 01.05.2020- până la data de 31.10.2020.
Art.z. Doamnei HÎ] OLGA, angajată în postul de Asistent personal gradaţia o al minorului cu handicap
grav, se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.232 lei, începând cu data de 01.05.2020.

Art.3. Împotriva prevederilor acestei dispoziţii,persoana nominalizată ,poate depune constestaţie la
primarul comunei Dorneşti în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ,potrivit Legii nr.
554/2004 a contencios
eral al comunei , va comunica dispoziţia persoanei angajate, compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Domeşti şi Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena - Emilia ANDRIŞAN
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ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară, la data de 29 Aprilie 2020

Gheorghe LUŢA,primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Avândîn vedere:
- prevederileart.133 alin.1(a) şi ale art.134 alin.(2), alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.57 din
03.07.2019 privind Codul administrativ.

- Referat nr.3230 din 14.04.2020Întocmitde secretarul generalal comunei.
În temeiul art. 133alin.(2) lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(S), art.13Salin.(l)
alin.(3)şi art.tqf alin.1 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7/03.07.201g privind Codul
administrativ,
DISPUNE:
Art.1.Seconvoacă ConsiliulLocal al Comunei Dorneşti,judeţul Suceava în Şedinţă ordinară
la data de 29 Aprilie 2020 ora 13,00 care se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Dorneşti ,cu
Proiectulordinii de zi prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 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 adrese ,cereri
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.Proiectelede hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi, vor fi înaintate spre avizare
comisiilor de specialitate ale consiliului local indicate în Anexă
Art.4.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 consilierilor locali ai comunei Dorneşti judeţul Suceava ,
Instituţiei Prefectului-judeţulSuceava se publică în MonitorulOficiallocal.
PRIMAR,
eLUŢA

Contrasenmează pentru legalitate,

Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Dornesti.zz Aprilie 2020
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ANEXA- la Dispoziţia nr.67/2020
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Proiectul Ordinii de zi
aLŞ.edin.ţeLQrdinare_a_ConsiliuluiLocal_aLCQmuneiDomeş1i__din.data _de_29_Aprilie._2_Q2Q

1.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedinţei orainsre a Consiliului local al comunei Dorneş
judeţul Suceava din data de 26.02.2020.
Initiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr.2016 din 13.04.202Qprivind
aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de
locul de muncă, cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la Şcoala gimnazială Dornesti, judeţ
Suceava, pentru luna Februarie şi Martie 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dornesti I1r.3186 din 10.04.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.3268 elin 16.04.2020.
- Se_s_Qlicilă_ hYi:z;_c_QI1Su_It9.tLv ele la Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi famili
muncă şi protecţie socială,activităţi socisi-cuitureie, culte, protecţie copii.
Iniţiator:

primar LUTA Gheorghe.

3.proiect de hotărâre nr.2017 din 13.04.2020_privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor tehnic
economici pentru obiectivul de investitie=Sistem tehnic de securitate la Staţia de Pompare apă din cornur:
Dorneşti,judeţul Suceava *.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.3188 din 10.04.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.3270 din 16.04.2020.
-S,e_sQlii;ită_AYi..z consultanv de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economice
socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei.aqricultură, gospodărie comuneli
protecţia mediului şi turism
lniliator:

primar LUTA Gheorghe.

4.Proiect de hotărâre nr.2018 din 13.04.2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor tehnica
economici pentru obiectivul de investiţie kExtindere sistem tehnic ele securitate la Statia de Tratare ap.ă__dil
comuna Dorneşti,judeţul Suceava *.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.318g din 10.04.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.3271 din 16.04.2020 .
.-.Ş~.solicră.. .Aviz _ consultativ. de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economica
socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al cornunei.eqricultură, gospodărie comunală
protecţia mediului şi turism
Iniţiator:

primar LUŢA Gheorghe.

s.rroiect de

hotărâre nr.2019 din_J3.04.202_Q privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor tehnice
economici pentru obiectivul de investitie=Extindere
sistem tehnic ele securiuue la Staţia de Epurare ape uzate
din comuna Dorneşti,judeţul Suceava *.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorncşti nr,:;192 elin 1].0<1.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.32'72 din 16.04.2020.
- .s_e_sQ_li..dti_bYi~c.Qn__şllltQti_y.de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi
de disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetiueniior.
lnitiator:

primar LU1A Gheorghe.

6.Proiect de hotărâre nr.2020 din 1-j.04.2020 privind aprobarea Contului de încheiere a exerciţiului bugetar
pentru trimestrul expirat-I. din anul 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dornesti nr.3187 elin 10.04.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil 113269 di4.2020.
-Se solicită
Aviz consultativ de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economicasocială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism
lnitiator. prirnar LUŢA Gheorghe.

-2-

7.Proiect de hotărâre nr.2021 din 13.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.3193 din 13.04.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.3273 din 164.2020.
-Se solicită Aviz consultativ de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economicesociaIă,buget,finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultură,gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism
lniţiator:

primar LUŢA Gheorghe.

8. Adrese, cereri, petiţii, întrebări, interpelări, diverse.
A)-Adresa Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării şi Administraţiei nr. 46408/23.03.2020.
B)-Interpelare adresată de primarul comunei Dorneşti în calitate de Preşedinte al Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă, pe tema acţiunilor întreprinse în comună datorită situaţiei provocată de CODIV-19.
C)-Interpelare adresată de dl.consilier Furman Corneliu-Nicolae, pe tema poluării cauzată de abator.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
NASTASIUC MARIA
începand cu data de
01.05.2020

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.3283 din 21.04.2020.
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completări le 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.1.Începand
cu O 1.05.2020 Încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei
NASTASIUC MARIA având CNP.2800531332597 titular al dosarului deoarece copilul TANASE
GEORGICA CNP.5020421330536 a implinit varsta de 18 ani.
At1.2.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
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.225,titular doamna
CHERNICIUC DIDINA,incepand cu data de 01.05.2020
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.3286 din data de 22.04.2020;
-Prevederile art.20 alin.(a) si ale art.21 din Legea nrA16/200 1 privind venitul minim garantat (actualizata) cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului Romaniei nr.50/28.01.20ll(*actualizata*)pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nrA16/2001 privind venitul minim garantat(*actualizata*) ;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.20l6
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.559/20 17 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 416/2001 ,privind venitul minim garantat,aprobate prin HGR nr.50/20 11 ,a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin
HGR nr.38/20ll,si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/201l privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\2011;
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.20l9,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.05.2020 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar nr.225,
titular doamna
CHERNICIUC
DIDINA ,avand CNP:259012124l330, deoarece a decedat la data de
06.04.2020.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 105 \ 13.0l.2014
emisa de
primarul comunei Dornesti judetul Suceava.
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 vor duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

PRIMAR,
Gheorghe
TA

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

Dornesti,
NI.
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
CARPIUC VALERIA
începand cu data de
01.05.2020

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.3296 din 24.04.2020.
-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.1.Începand cu O 1.05.2020 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
CARPIUC VALERIA având CNP.2750716333219 deoarece veniturile s-au marit.
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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