ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere a familiei
ZAHARIE RODICA
incepand cu data de
01.07.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na. Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar in
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Dornesti inregistrat sub nr. 4553 din 22.07.2020.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completările ulterioare.
-Prevederile art.II alin.5din 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.
-Dispozitia nr. 86 din 18.03.201gemisa de primarul comunei Dornesti .
In temeiul art.196 alin.(1)lit."bdin O.U.G .nr. 57/03.07.2019;privind
Codul administrativ
DISPUN:
Art.Llncepand cu data de 01.07.2020 doamnei ZAHARIE RODICA ,avand CNP.2850803330535
se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 82 lei pentru copilul ramas in
dosar,deoarece tanara ZAHARIE DENISA IULIANA
CNP.6020620330524 a implinit varsta de
18 ani.
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 Primăriei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia AN RISAN

Dornesti, ~~ ... iunie
Nr ...

Q....

2020

JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea cuantumului alocatiei
LUTU FLORENTINA
MIHAELA
01.07.2020

pentru sustinere a familiei
incepand cu data de

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na. Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar in
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Dornesti inregistrat sub nr.4579din 23.06.2020.
-Prevederile art.23din legea 277/20 I O privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completări le ulterioare.
-Prevederile art.II alin.5din OUG 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.
- Dispozitia nr. 42 din data de 07.02.2020 emisa de primarul comunei Dornesti.
In temeiul art.196 alin.(1 )lit."b",din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.07.2020 doamnei LUTU FLORENTINA MIHAELA , avand
CNP.2911230332599 se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 321leÎ
pentru 3copii,deoarece se scoate din dosar concubinul PLESCA VASILE
FLORIN
CNP.
1880202333010.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului dministrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheor e LUTA

Dornesti, ~.Iunie
Nr

g

.

2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Scretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNAOORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE,
privind constituirea Comisiei comunei Dorneşti judeţul Suceava
pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile art.q alin.(6) şi ale art.34 alin.1) şi (3) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 19/2020
privindorganizareaşi desfăşurarearecensământu1uipopulaţieişi locuinţelordin Rornânioaîn anul 2021.
-adresa Instituţiei Prefectului judeţul Suceava nr.1l862/20/11 din 29.06.2020 înregistrată în instituţie
sub nr4737 din 29.06.2020.
Analizând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desf'aşurarea
recensământu1uipopulaţiei şi locuinţelor din Românioaîn anul 2021, publicată în MonitorulOficial al Românieinr.
106/12.02.2020,
În temeiul art. 196 alin.Ii) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Art.i.La data prezentei se constituie Comisia comunei Dorneşti judeţul Suceava, pentru recensământul
populaţiei şi locuinţelor din anul 2021, În componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art.z.Atributiile specifice şi modul de funcţionare ale Comisiei comunei Dorneşti sunt cele prevăzute de
prevederile legale incidente în materia recensământului populaţiei şi locuinţelor aferent anului 2021.
Art.g.Compartimentul cu responsabilităţi specifice va comunica prezenta dispoziţie structurilor şi
persoanelor cu sarcini în executare.

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

\.

Dornesti,29Iunie2020
Nr..go

Anexă la Dispoziţia nr.90j29.06.202Q

Componenţa Comisiei comunei Dorneşti judeţul Suceava
pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021

FUncţia deţinută în
cadrul comisiei

FUncţia deţinută în administraţia
publică locală

Preşedinte

primarul comunei

Vicepreşedinte

viceprimar al comunei

Secretar

secretar general al comunei

Membrii:

Seful postullui de politie al comunei
Inspector primărie
Inspector primărie
Inspector primărie
Director Scoala gimnazială a comunei
Invăţător Şcoala gimnazială a comunei

Nume şi Prenume

LUŢA Gheorghe
LUCHIAN Constantin
ANDRIŞAN Elena- Emilia
Ag.sef SAUCruC Iustin
FEOOREANULuiza.- Romaniţa
CEPARU Ariela
POPOVICI Comelia-Mihaela
Prof. BILICruCLavinia- Nicoleta
LAScĂRCarmen- Mariana

Vicepreşedinte,
LUClllAN Constantin

Comisiacomunei Dorneşti judeţul Suceava
pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul

2021

PROCES-VERBAL
Comisia comunei Dorneşti judeţul Suceava pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021S-a
constituit în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, conform Dispoziţiei nr. 9°/29.06.2020 a
Primarului comunei Dorneşti, judeţul Suceava
Membrii numiţi ai Comisiei de recensământ a comunei Dorneşti au luat la cunoştinţă de atribuţiile ce le revin
potrivit Ordonanţei de Urgenţă a GFuvernului nr. 19/2020,precum şi de atribuţiile şi obligaţiile stabilite prin
Instrucţiunile pentru constituirea şi atribuţiile comisiilor judeţene şi locale de recensământ emise în acest sens de către
Comisia Centrală pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021.
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii comisiei de recensământ a comunei Domeşti se obligă să
asigure organizarea şi să poarte răspunderea pentru efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor pe teritoriul
comunei Domeşti.
Componenţa nominală a Comisiei comunei Dorneştipentru recensământul populaţiei şi loc uinţelor din anul
Funcţia deţinută în
cadrul comisiei

Funcţia deţinută în administraţia publică
locală

Preşedinte

primarul comunei

Vicepreşedinte

viceprimar al comunei

Secretar

secretar general al comunei

Membrii:

Seful postullui de politie al comunei
Inspector primărie
Inspector primărie
Inspector primărie
Director Scoala gimnazială a comunei
Invăţător Şcoala gimnazială a comunei

2021

Nume şi Prenume

LUŢA Gheorghe
LUCHJAN Constantin
ANDRlŞAN Elena- Emilia
SAUClUC Iustin
FEDOREANU Luiza- Romaniţa
CEPARU Ariela
POPOVICI Comerlia-Mihaela
Prof.BIUCIUC Lavinia- Nicoleta
lASCĂR Carmen- Mariana

Corespondenţa se realizează la sediul primăriei comunei Dorneşti judeţul Suceava, primarul fiind
preşedintele Comisiei comunei Dorneşti pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021.

Telefon: 0230/568217, 0230568236

fax: 0230/568217.

Vicepreşedinte,
LUClllAN Constantin

