ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modificarea numarului de persoane si a cuantumului ajutorului social,pentru
dosar nr.100,titular doamna PLESCA VIOLETA TASICA, incepand cu 01.07.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na Popovici Cornelia Mihaela ,Inspector in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr. 4301 din
09.06.2020;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.32 din HGR.nr.50/ 28.01.2011(*actualizata*)pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor 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;
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 01.07.2020 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului social,pentru dosar nr.100, titular doamna
PLESCA VIOLETA
TASICA, avand CNP:2650220335006, deoarece se include in dosar nepoata nou-nascuta
PLESCA STEFANIA GABRIELA,CNP:6191227330523 ,a carei mama,PLESCA RALUCA
VIOLETA, este minora.
Art.2.lncepand cu data de 01.07.2020, pentru dosar nr.100, titular doamna PLESCA
VIOLETA TASICA, se stabileste un ajutor social in cuantum de 442 lei, de care vor beneficia
patru persoane.
Art.3.Pentru cuantumul stabilit, domnul PLESCA VASILE, avand CNP:1600910333237,
trebuie sa efectueze lunar un numar de 33 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 296 \
12.11.2016 emisa de primarul comunei Dornesti, judetul Suceava.
Art.5.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6.Compartimentul de asistenta sociala va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
PRIMAR,
Gheorgh LUT;

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

Dornesti, /
Nr. BG'

s-

Iunie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară, la data de 24 Iunie 2020, ora 13,00

Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.I(a) şi ale art.134 alin.(2), alin.(S) din O.u.G Nr.S7 din 03.07.2019 privind Codul
administrativ, modificată şi completată prin o. U. G. nr. 6112020, În vigoare de la 12 mai 2020.
- Referat nr. 4342 din 11.06.2020 Întocmit de secretarul general al comunei.

În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.l34 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(S), art.13S alin.(l)
alin.(3)şi art.lg6 alin.l lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7/03.07.201g privind Codul
administrativ,cu modificări şi completări ulterioare
DISPUNE:
Art.i.Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti,judeţul Suceava în Şedinţă ordinară
la data de 24.06.2020, ora 13,00 care se desfăşoară cu prezenţa fizică a consilierilor locali la
Şcoala Primară din comuna Dorneşti ,cu Proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa, care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Materialele de sedintă
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 consilierilor în 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
comisiilor de specialitate ale consiliului local indicate în Anexă.
Art.4.Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
Proiectelor de 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 în termen legal consilierilor locali ai comunei Dorneşti
judeţul Suceava, Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava şi se publică în Monitorul Oficial local.
P R I MAR,
Gheorgh

LUŢA

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

Dornesti,18 Iunie 2020

Nr.87

ANEXA- la Dispoziţia nr.87/18.o6.2020

Proiectul Ordinii de zi
al Şedinţei

Ordinare a Consiliului Local al comunei Dorneşti din data de 24.06.2020,ora

13,00

i.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Dorneşti,
judeţul Suceava din data de 08.05.2020.
lniţi.ator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2. Proiect de hotărâre nr. 2324 din 15.06.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă începând cu luna Iunie
2020 pentru o perioadă de 3 luni .
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.4432 din 15.06.2020.
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei, nr.4466 din 16.06.2020.
- Se_sQ.li.dtă.bYiz._CQ,IlSwtgijy.de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi
de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Iniţiator: primar LUTA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr.2325 din 15.06 2020 privind indexarea cu indicele de inflaţie a anului 2019 a impozitelor
şi taxelor locale , pentru anul 2021.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr-4357 din 11.06.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4382 din 15.06.2020.
- Se_s.Qlici.1ă__Ayiz.. ~onsJJ].latiy de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economicosocială,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.2326 din 15.06 2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la
locul de muncă , cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la Şcoala gimnazi.ală Domeşti, judeţul
Suceava.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.4330 din 10.06.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4358 din 11.06.2020.
- Se_sQ,li..dlă_ A\d..z_cQ.n.s.l1ltati_y de la Comisia de specialitate -peniru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială,activităţi social-culturale, culte, protecţie copii.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
s.,ErQ~\:t de hotărill.'e m:.23~'Z.din 15.06.2020 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 9,85
ha teren disponibil având categoria de folosinţă păşune, situat în extravilanul comunei Dorneşti , parte din parcela
cu nr. 31105 înscris în eF. Nr. 31105 a comunei cadastrale Dorneşti din domeniul privat al comunei Domeşti judeţul
Suceava
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.4433 din 15.06.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4467 din 15.06.2020.
-Se_s.Qli..dtă_A..viz .consultativ de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economicosocială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism
lnlliator: primar LUŢA Gheorghe.
6.Proiect de hotărâre nr.2328 din 15.06.2020 pentru neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării
procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru
şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,
la nivelul comunei Dorneşti judeţul Suceava
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.4331 elin 10.06.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4359 din 11.06.2020.
-Se_s.Qli..dlă_ Aviz_cQ_n_şlJltg_ti_v de la Comisia de specialitate -pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială,activităţi social-culturale, culte, protecţie copii.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
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