ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea la cerere a domnului NAIDA MIHAI-DOREL în postul de asistent personal
gradaţia 2 al adultului cu handicap grav NAIDA Sidonia ,la Primăria comunei Dorneşti judeţul
Suceava începând cu data de 01.06.2020, pe perioada valabilităţii certificatului de handicap

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
completărileulterioare;
-PrevederileH.G. nr.268/2007 privind NormeleMetodologice de plicarea Legii nr.448/2006;
-Codul Muncii aprobat prin Lg. 53/2003 cu modificărileşi completările ulterioare;
-Legea nr.153/2017privind salarizareapersonalului plătit din fonduri publicecu modificărilesi completărileulterioare;
-Rapoartelecompartimentelordin aparatul de specialitateal primarului comuneiDomeşti judeţul Suceava, înregistrate
sub nr. /4079/4090/ 29.05.2020.
-Certificatul de încadrare în gradul de handicap nr.1859/23.04.2020 cu valabilitate permanent emis de Consiliuljudeţean
Suceava -Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap dosar nr. 50288.
-Cererea nr.3768/18.05.2020 de angajare ca asistent peronal al adultuluicu handicap grav NaidaSidonia
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b", din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă încadrarea la cerere a domnului NAIDA Mihai- Dorel în postul de Asistent personal gradaţia
2 al adultului cu handicap grav NAIDA Sidona la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava începând cu data
de 01.06.2020, pe perioada valabilităţii certificatului de handicap.
Art.2. Domnului NAIDA Mihai- Dorel angajat în postul de Asistent personal al adultului cu handicap grav
gradaţia 2, i se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.450 lei.
Art.3. Împotriva prevederilor acestei dispoziţii,persoana nomina1izată poate depune constestaţie la primarul
comunei Dorneşti în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ,potrivit Legii nr. 554/2004 a
contenciosuluiadministrativ,cu modificărileşi completărileulterioare.
Art.4.Prin grija secretarului general al comunei, dispoziţia se comunică persoanei angajate, compartimentelor
din aparatul de specialitate al primarului ,Instituţiei Prefectului judeţul Suceava şi se publică în monitorul
oficial local.
PRIMAR,
Gheorghe
UŢ A

Dornesti, 29 Mai 2020

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 233,
titular doamna BUCUR ANDREEA SORINA, incepand cu 01.06.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Domesti,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.4108 din 29.05.2020;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/200 1 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile art.33,alin.l ,Iit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,actualizata;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.20 16 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\2011;
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.06.2020 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.233,
titular doamna BUCUR ANDREEA SORINA ,avand CNP:2931030330561, deoarece beneficiarii nu
au efectuat orele de 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 financiar contabil si d-na Popovici Cornelia-Mihaela.Inspector supenor m
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe UTA

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

Domesti,
Nr. ~ f.

.!J

Mai 2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 230,
titular doamna PLESCA RAMONA, incepand cu 01.06.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Domesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Popovici Mihaela ,Inspector superior in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Domesti,inregistrat sub nr.4110 din 29.05.2020;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/200 1 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile art.33,alin.1 ,lit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei nr.50/20 II 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.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.06.2020 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.230,
titular doamna PLESCA RAMONA ,avand CNP:2901119330538, deoarece beneficiarii nu au
efectuat orele de 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 financiar contabil si d-na Popovici Comelia-Mihaela,Inspector supenor m
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe UTA

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

Domesti,
Nr. g,3

';"9

Mai 2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 214,
titular doamna FLORESCU MARINELA, incepand cu 01.06.2020
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 nrA1 09 din 29.05.2020;
-Prevederile art.14 din Legea nrA16/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile art.33,aIin.1 ,lit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nrA16/2001 privind venitul minim garantat,actualizata;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.2016 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 RGR nr.559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 416/2001,privind venitul minim garantat,aprobate prin RGR nr.50/2011,a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin
RGR 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\2011;
In temeiul art.l96 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.06.2020 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.214,
titular doamna FLORESCU MARINELA ,avand CNP:2790608333197, deoarece titulara nu a
efectuat orele de munca.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr. 55412004
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Compartimentul financiar contabil si d-na Popovici Cornelia-Mihaela,Inspector supenor m
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorgh LUTA

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

Dornesti,
" 'j_
Nr. t>

-29

Mai 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea grupului de lucru care va asigura aplicarea Programului Operaţional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) la nivelul comunei Dornesti ,judetul Suceava
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti judetul Suceava;
Având în vedere:
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD .
-Adresa nr.10057ho/9 din 02.06.2020 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava.
-Raportul de specialitate al doamnei Popovici Cornelia-Mihaela,Inspector în compartiment social din
cadrul aparatul de specialitate al primarului înregistrat sub nr.4179 din 03.06.2020.
În temeiul art.196 alin.u) lit."b, din OUG. Nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l. Se constituie Grupul de lucru care va asigura aplicarea Programului Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Dejavorizate(POAD)-la nivelul comunei Dorneşti.judetul
Suceava în următoarea
componenţă:
Luchian Constantin- viceprimar;
Popovici Conelia Mihaela- Inspector, în compartiment social.
Mironiuc Angelica-Cristina- Asistent medical comunitar, în compartiment social.
Spînu Alina- Dorinela, Referent .în compartimentul financiar-contabil.
Milievici Mircea-Vasile, Paznic.
Barnea Ionel, Paznic.
Art.2.Se desemnează domnul Luchian Constantin,viceprimar al comunei Dorneşti.ca persoană de
contact la depozit, pentru semnarea proceselor-verbale de recepţie şi tabelul centralizator,în vederea
aplicării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dejavorizate(POAD) la nivelul comunei
Dorneşti judeţul Suceava .
Art.3.Locul de depozitare/distribuire
a ajutoarelor alimentare pentru comuna Dorneşti.este Magazia
Primăriei comunei Dorneşti situată în curtea instituţiei.
ArtA.Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Suceava pentru verificarea
legalităţii şi persoanelor nominalizate pentru aducerea la îndeplinire.
PRIMAR,
Gheorghe
UŢA
\~

Dornesti, 06 Iunie 2020
Nr.

~s-

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

