ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
MARCU LENUTA IOANA începand cu data de
01.06.2020

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.3766 din 18.05.2020.
-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.(1)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.1.Începand cu O 1.06.2020 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
MARCU LENUTA IOANA
având CNP.2900104330521 deoarece este plecata in strainatate la
munca.
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

Dornesti
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind împuternicirea doamnei Andrişan Elena Emilia, având funcţia publică de secretar general
al comunei, doamnei Popovici Cornelia- Mihaela Inspector la Primăria Dorneşti şi doamnei
Ceparu Ariela Inspector la Primăria Dorneşti , să efectueze operaţiuni în Registrul electoral
cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară
Luta Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Prevederile art.26 alin.(1 )din Legea nr.208/20 15 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor.precumşi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- Referat nr.3807 din 18.05.2020 întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul dispoziţiilorart.155 şi ale art.196 alin(1 )lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN:
Art.1. Se împuterniceşte doamna Andrişan Elena Emilia, CNP.2670123333193
posesoare a C.I. Seria
XV.nr.342075 eliberat de SPCLEP Rădăuţi cu perioada de valabilitate: 18.01.19- 23.01.2029
având funcţia
publică de secretar general al comunei, doamna Popovici Cornelia-Mihaela ,CNP.2741102333205
posesoare a c.I. Seria SV.nr.783756 eliberat de SPCLEP Rădăuţi
cu perioada de valabilitate:12.12.1102.11.2021
având funcţia de Inspector şi doamna Ceparu Ariela, CNP.2800610332597
posesoare a c.I.
Seria XV.nr.066395 eliberat de SPCLEP Rădăuţi cu perioada de valabiiitate:02.06.1510.06.2025 având
funcţia de Inspector, să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu
domiciliul sau reşedinţa în ţară.
Art.2.Persoanele împuternicite, vor răspunde de confidenţialitatea datelor de acces şi pentru protejarea
datelor cu acces personal conform legii. '
Art.3.Secretarul general al comunei,va comunica dispoziţia în termen legal Autorităţii Electorale
Permanente Suceava, Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava, persoanelor împuternicite şi se publică în
monitorul oficial local..
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 18 Mai 2020
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