ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind reluarea platii ajutorului social ,pentru dosar nr.230,
titular doamna PLESCA RAMONA , incepand cu 01.07.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Domesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.14,art.19 si art.32 din Legea nr.416/200 1 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.34 din HGR.nr.SO/ 28.0I.2011(*actualizata*)pentru
aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/200 1 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;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Popovici Cornelia Mihaela ,Inspector superior in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr.4714 din data de 30.06.2020.

In temeiul art.196 alin. (1) lit. "b" din GUG nr.57\03.07.2019,privind

Codul administrativ;

DIS PU N:
Art.1.Incepand cu data de 01.07.2020 se aproba reluarea platii ajutorului social in cuantum de 564 lei,
pentru dosar nr.230, titular doamna PLESCA RAMONA, avand CNP :29011 19330538,de care vor
beneficia sase persoane.
Art.2.Incepand cu data de 01.07.2020 ,domnul MARCU VASILE VENIAMIN, avand CNP
:1870210335921 trebuie sa efectueze lunar un numar de 42 ore de munca\luna.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga Dispozitia nr.83/29.05.2020 emisa de primarul
comunei Domesti.
Art.4.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de
Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Compartimentul financiar-contabil si compartimentul de asistenta sociala, vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe UTA

Domesti, 30 Iunie 2020
Nr. ~ \

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantumului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna LUTU FLORENTINA MIHAELA ,titulara dosarului nr.239, incepand cu
data de 01.07.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.5,art.6 alin.(2)si ale art.l Z din Legea nr.416/2001 (*actualizata*)privind venitul
minim garantat;
-Prevederile art.15 si ale ar.18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50/19.01.201I (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
-Ordonantade Urgenta a GuvernuluiRomanieinr.93\08.12.2016pentru reglementarea unor masuri de
simplificarea acordariiunor beneficiide asistentasociala,precumsi pentru stabilireaunor masuribugetare
pentruacesteain anul2016;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, avand functia publica de Inspector
superior in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti ,inregistrat
sub nr.4715 \ 30.06.2020;
In temeiul art.l96 alin.llit.b din OUGnr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.07.2020 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 527 lei,
pentru dosarul nr. 239 ,titular doamna LUTU FLORENTINA MIHAELA ,avand
CNP:291123332599, de care vor beneficia cinci persoane.
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, doamna LUTU FLORENTINA MIHAELA,nu trebuie sa efectueze
ore de munca /luna.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala, vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorg e LUTA

Dornesti, 30 Iunie 2020
Nr. 32,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantumului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna CIORCAN RODICA ,titulara dosarului nr.240, incepand cu data de
01.08.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.5,art.6 alin.(2)si ale art.12 din Legea nr.416/2001 (*actualizata*)privind venitul
minim garantat;
-Prevederile art.15 si ale ar.18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50119.01.2011 (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
-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;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, avand functia publica de Inspector
superior in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti ,inregistrat
sub nr.5033 \ 13.07.2020;
In temeiul art.196 alin.llit.b din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.08.2020 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 442 lei,
pentru dosarul nr. 240 ,titular doamna CIORCAN RODICA ,avand CNP:2700321333223, de care
vor beneficia patru persoane.
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, domnul CIORCAN FLORIN,CNP: 171 0207333205, trebuie sa
efectueze lunar un numar de 33 ore de munca /luna.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala, vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

Dornesti,
Nr. 93

tI-

--

Iulie 2020

JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea cuantumului alocatiei
CIORCAN
IONELA
ANISOARA
01.08.2020

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.5037 din 13.07.2020.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 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. 51 din data de 25.02.2020 emisa de primarul comunei Dornesti.
In temeiul art.196 alin.(l)lit."b",din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.08.2020 doamnei CIORCAN IONELA
ANISOARA, avand
CNP.2960325330554se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 150 lei
pentru 2copii,deoarece se scot de la plata minorii FARCAS SEBASTIAN MADALIN
CNP.5121202330546 si FARCAS PETRUTA IONELA CNP. 61 11224330538,deoarece au un numar
de absente mai mare decat prevede legea.
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.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Scretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere a familiei
PLESCA RAMONA
incepand cu data de
01.08.2020

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. 5045 din 13.07.2020.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completări le 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. 59 din 24.02.2015 emisa de primarul comunei Dornesti .
In temeiul art.196 alin.(l)lit."bdin O.U.G .nr. 57/03.07.2019;privind
Codul administrativ
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.08.2020 doamnei PLESCA RAMONA ,avand CNP.2901119330538
se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 246 lei pentru 3copii ramasi in
dosar,deoarece se exclude de la plata copilul MARCU VASILE GABRIEL 5121 1 12330531deoarece
are un numar de absente mai mare decat prevede legea.
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 ANDRISAN

/1-.

D ornesti,.
Nr ~~
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
PLESCA LUSA BEATRICE
începand cu data de
01.08.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
A vând 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.5048 din 13.07.2020.
-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 1.08.2020

încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
având CNP.2930919330557deoarece copii au un numar de absente

PLESCA LUSA BEATRICE
mai mare decat prevede legea.
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

D ornesti.
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului

la alocatia pentru

MARCU RAMONA ROXANA

sustinerea familiei

începand cu data 01.08.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica Cristina ,asistent
medical comunitar
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Domesti inregistrat sub nr.SOS9 din 13.07.2020.
-Prevederile art.l ? din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata) .
In temeiul art.l96 alin.(1)lit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ

In

DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.08.2020
se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, CNP.
290071S330S38care are in crestere si întreţinere 2 copii in varsta de pana la 18 ani.
Art.2.Familia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 164 lei, incepand
cu data de 01.08.2020.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare .
Art.4.1nspectorul 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 Andrisan

t..IULIE

Dornesti.!.

Nrj.1:-

2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

încetarea

dreptului
PINZARIU

Luţa Gheorghe,

la alocaţia pentru susţinerea familiei
ANDREEA
începand cu data de
01.08.2020

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.5066 din 14.07.2020.
-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
anul 2016.
În temeiul art.196 alin.(1)lit."b",din

precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in
O.U.G. nr.57/03.07.2019

privind Codul administrativ

DISPUN:
Art.l.Începand cu O 1.08.2020 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
PINZARIU ANDREEA având CNP.2911112330545
titular al dosarului 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.

Contra semneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Nr

gg
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind

modificarea
alocatiei pentru sustinere a familiei
MOISIUC HIJ DANIELA MONICA

incepand cu data de 01.08.2020

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. 5074 din 14.07.2020.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completările ulterioare.
-Prevederile art.Il 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.152 din data de 17.07.2018 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.1.Incepand cu data de 01.08.2020 doamnei MOISIUC HAJ DANIELA MONICA , avand
CNP.2950321330555,se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 1 copil la
suma de 82 lei ,deoarece veniturile familiei s-au micsorat.
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,
Gheorghe LUT

Dornesti,'/'r... iulie 2020
Nr

gg

.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modificarea numarului de persoane si a cuantumului ajutorului social, pentru
dosar nr.235,titular doamna MARCU REBEICA EMANUELA, incepand cu 01.08.2020
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. 5124 din
16.07.2020;
-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 01.08.2020 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului social,pentru dosar nr.235, titular doamna
MARCU REBEICA
EMANUELA,CNP:6000607330542, deoarece se include in dosar concubinul VARTOLOMEI
NICU
PETRU,CNP:1991203330670
si
copilul
nou-nascut
MARCU
IRIMIA
EMANUEL,CNP:5200609336523.
Art.2.lncepand cu data de 01.08.2020, pentru dosar nr.235, titular doamna MARCU
REBEICA EMANUELA, se stabileste un ajutor social in cuantum de 357 lei, de care vor
beneficia trei persoane.
Art.3.Pentru cuantumul stabilit, domnul
VARTOLOMEI NICU PETRU, avand CNP:
1991203330670, trebuie sa efectueze lunar un numar de 27 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 43 \ 13.02.2020
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,
Gheorghe
TA

V
Dornesti,
Nr. lea

Il-

Iulie 2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMARDISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii prin achiziţie directă a Contractului
având ca obiect "Amenajare trotusre şi spaţii verzi la străzile Pajiştei şi Gării, în comuna Domeşti,judeţul
Suceava" cod CPV: 45233161-5- Lucrări de construcţii de trotuare (Rev.2)
Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Domeştijudeţul Suceava înregistrat sub nr.5189 din 17.07.2020 prin care se propune Comisiei de
evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Contractului având ca obiect "Amenajare tortuare şi spaţii verzi la străzile
Pajiştei şi Gării,în comuna Domeşti,judeţul Suceava" cod CPV: 45233161-5-Lucrări de construcţii de trotuare (Rev.2).
-H.C.L.Domeşti nr.71/18.12.2019 privind aprobarea valorii de investiţie şi indicatorii tehnica-economici pentru
proiectul" Arnenajare tortuare şi spaţii verzi la străzile Pajiştei şi Gării, în comuna Domeşti,judeţul Suceava".
-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi comnpletările ulterioare;
-Prevederile art. 126-128 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu completarile si modificarile ulterioare;
În temeiul dispoziţiior art.196 alin.(1) lit."b", OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

DISPUN:
Art.l.(l)Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii prin achiziţie directă a
Contractului având ca obiect "Amenajare trotuare şi spaţii verzi la străzile Pajiştei şi Gării,în comuna
Domeştijudeţul Suceava (( cod CPV: 45233161-5- Lucrări de construcţii de trotuare (Rev.2.), în următoarea
componentă:
Nr.
crt.

Numele si prenumele persoanei

Functia ocupaţia

Calitatea atribuita la nivelul comisieide
evaluare

1.

LUCHIAN Constantin

Viceprimar

2.

GHERMAN Dalina-Camelia
CEPARU Ariela
sPÎNU Alina- Dorinela

Consilier asistent
Inspector superior
Referent superior

Presedinte - cu drept de vot
Membru - cu drept de vot
Membru - cu drept de vot

3·
4·

Membru de rezervă

Art.z, Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.g.Descărcarea fişierelor conţinând ofertele,va avea loc la Primăria comunei Domeşti, judeţul Suceava
după data limită de depunere a ofertelor on-line din anunţul de achiziţie directă nr. ADVn58662 din data de
16.07.2020, respectiv 22.07.2020, ora 9,00.
Art.a.Perscanele nominalizate mai sus, vor aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.g.Secretarul general al comunei Domesti judeţul Suceava,va comunica dispoziţia în termen legal
instituţiilor şi persoanelor interesate.

~::.c:.:: ".

-o, O

r

PRIMAR,
LUŢA Gheo

Domesti, 17 Iulie
Nr~101

*~
$i

i

MA.J\" . -,

l' ~
.;

~

•

"

~·d

'\

. ~,
1 \'ţ'1::-~. , "
I"ll
r,:

'"

,7..

1

':r::

'~\~)J:.~

~1~\.»~ .//.
,CIR J M ~. ?-~~.,
-=::: :::"'-:-::::.7~::;~ .»:

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE

privind încetarea Contractului de muncă nr.36/2014 al domnului MANDIUC Constantin-Niculai
prin acordul părţilor ,începând cu data de 22.°7.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile art.55 lit.*b*din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare ;
-Raportul compartimenului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat
sub nr. 5188 din 17.°7.2020.
În temeiul art.196 alin.It ) lit."b" si ale art.197 alin.Irjdin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/°3.°7.2019 privind codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Se aprobă încetarea Contractului de muncă nr.36/2014 al domnului MANDIUC Constantin
Niculai prin acordul părţilor, începând cu data de 22.0?-2020.
Art.2.Compartimentul financiar- contabil,din aparatul de spedalitate al primarului va aduce la
îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.g.Secretarul general al comunei Dornesti judeţul Suceava,comunică dispoziţia compartimentului
financiar-contabil, persoanei nominalizate şi Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava
PRIMAR,

Coniresemnesrii pentru legalitate,

m::l

Secretar general al comunei
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Domeşti , 17 Iulie
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNADORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Domesti., judeţul Suceava
în şedinţa ordinară, la data de 30 Iulie 2020, ora 13,00

Gheorghe LUŢA,primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Avândîn vedere:
- prevederileart.133alin.1(a)şi ale art.134alin.(2),alin.(S)din O.u.G Nr.S7din 03.07.2019privind Codul
administrativ,modificatăşi completatăprin o. U G. nr. 6112020, în vigoare de la 12 mai 2020.
- Referatnr. din S192/17.07.2020întocmitde secretarul generalal comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.rg), art.13Salin.(1)
alin.(3)şi art.1g6 alin.1 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7/o3.07.201g privind Codul
administrativ,cu modificări şi completări ulterioare
DISPUNE:

Art.i.se convoacă Consiliul Localal Comunei Dorneşti,judeţul Suceava în Şedinţă ordinară
la data de 30.07.2020, 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, carefaceparte
integrantă din prezentadispoziţie.
Art.2. Materialele de şedinţă înscrise în Proiectul ordinii de zi constând în Proiectele de
hotărâre însoţite de referatele de aprobare ale iniţiatorului, 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
ArtA.Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
Proiectelor de Hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi.
Art.5.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 Oficiallocal.
.
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRI AN

~roiectul Ordinii de zi

.....•..cal.alcormmei Dorneşti din. data. de_30_IWie202Q_,_oraJ.3,._oo
1.Prezentarea spre 'â!J.r6t~~t;{'fw't::~+{ţli-verbalal şedintei ordinare a Consiliului local al comunei Domeşti,
judeţul Suceava din ---",,_--J24)(\)~~2b20.

Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr. 2329 din 17.07.2020 privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane,
materiale şi jinandare necesare gestionării situaţiilor de urgenţ-ă pentru comuna Dorneşti judeţul Suceava, pe anul
2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Domeşti nr.5160 din 16.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil m-.5202 din 17-07.2020.
S_e_SQli_d:@_A_0z_J:;o_ns.wNtiv_de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
lniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr. 2330 din 17.07.2020 privind aprobarea modului de completare al Registrului agricol
pentru perioada 2020 - 2024 în comuna Dorneşti judeţul Suceava
- Referat de aprobare al primarului comunei Domeşti nr.5082 din 14.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.5155din 16.07.2020.
- S_e_solkită _A_yiz.J;o_.DŞ11.]. tativ_ de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
4.Proiect de hotărâre nr.2331 din 17.07.2020 pentru modificarea HCL.Domeşti Nr.3/30.01.2020 privind aprobarea
tarifelor pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor
similare,depozitarea deşeurilor menajere comunale frectie-umeâă şi colectarea separată,transportul separat,
sortarea şi valorificarea deseurilor municipale fracţie-uscată, începând cu data de 01.01.2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti 111'.4867 din 02.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nrA938 din 07.07.2020.
-S_e_solid:@ __ AYi.z_wuswţgt;iy de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
5.Proiect de hotărâre nr.2332 din 17.07.2020 privind aprobarea contului de execuţie a exerdţiului bugetar pe
anul 2019.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr-4868 din 202.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4937 din 07.°7.2020.
- ,S_e_SQ_lidt.ă___A.0z_CQQŞlJlta_tiy de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, qospodări« comunală, protecţia mediului şi
turism.

Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
6.Proiect de hotărâre nr.2333 din 17.07.2020 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru
trimestrul expirat -II- din anul 2020 .
- Referat de aprobare al primarului comunei Domeşti nr,4869 din 02.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4939 din 07-°7-2020.
- S_e_SQ_ligt.ă_
_ A.0z_CQQŞt!l.ta_tiy de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultw-ă, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
7.Proiect de hotărâre nr.2334 din 17-07.2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor tehnice
economici pentru obiectivul de investiţie * Împrejmuire din bolţari ornarnentali cu poartă culisantăşi porţi metalice
la Şcoala gimna.zialăDorneşti judeiu! Suceava *.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr-4883 din 03.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4940 din 07.07.2020.
- Se.solidtă _AYi.z_ c;QI}Ş\!l_tg_tiy de la Comisia. de specialitate -pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie

socială, activităţi socisl-culturele; culte, protecţie copii.
Iniţiator:

primar LUŢA Gheorghe.

-2-

8.Proiect de hotărâre nr.2335 din 17.07.2020 privind aprobarea valorii de investiţie şi a indicatorilor tehnica
economici pentru obiectivul de investiţie Construire trotuere În comuna Dorneşti judeţul Suceava (Pod Pasarela) "
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nrA488s din 03.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr-4947 din 07.07.2020.
- S.e_SQlidili_A..Yiz. .consultativ de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină,apărareaordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
J)

Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.

g.Proiect de hotărâre nr.2336 din 17.07.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la
locul de muncă , cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la Şcoala gimnazială Domeşti, judeţul
Suceava.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nrA922 din 06.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.49S2 din 07.07.2020.
- S.e_SQ_lidt.â_.J\.Yiz_CQIlSllltQjiy de la Comisia de specialitate -pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială,activităţi sociel-culturele, culte, protecţie copii.
Iniţiator:

primar LUŢA Gheorghe.

lo.Proiect de hotărâre nr.23-U din 17.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dornesti n1'.4886 din 03.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.4948 din 07.07.2020.
- S.e_SQ_lidt.â__AY.iz_cQIlSl!lt®yde la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie com.zmală, protecţia mediului şi
turism
Iniţiator:

primar LUŢA Gheorghe.

A)-Adresa Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava nr.10291:12150/10/1/din 01.07.2020 de transmitere a sesizărilor
domnului consilier Furman Comeliu-Nicolae- pentru analizare în cadrul şedinţei.
B)-Sesizarea domnului consilier Furman Corneliu-Nicolae nr. 5132/15.07.2020- pentru aducerea la amoştinţa

Consiliului Local Dorneşti.
C)- Raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, din semestrul-I-/ 2020.

PRIMAR,

