ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantumului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna LUTU VIORICA ,titulara dosarului nr.241, 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.4l6/200l (*actualizata*)privind venitul
minim garantat;
-Prevederile art.15 si ale ar.18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50119.01.20ll (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.4l6/200l privind venitul minim
garantat;
-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;
-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.5385 \ 28.07.2020;
In temeiul art.196 alin.l lit.b din OUG nr.57\03.07.20l9,privind
Codul administrativ;

DIS PUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.08.2020 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 527 lei,
pentru dosarul nr. 241 ,titular doamna LUTU VIORICA ,avand CNP:2740710333193, de care vor
beneficia cinci persoane .
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, domnul LUTU GHEORGHE,CNP:1740930333210,
trebuie sa
efectueze lunar un numar de 40 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,
Gheorghe LUTA
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Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMÂNIA
JUDEŢ1JL SUCEAVA
COMUNAOORNEŞTI

- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
pentru desemnarea persoanei responsabile cu activitatea instituirii unor măsun m domeniul
sănătăţii publice în situaţii de risc epidimiologic şi bioogic, la nivelul UATDorneşti, judeţul Suceava

Luta Gheorghe, primarul comunei Domesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănăăţii publice în situaţii de risc
epidimiologicşi biologic.
- Adresa nr. 13854/20/2 din 27-07.2020 a InstituţieiPrefectului]udeţul Suceava
-Referatul înregistrat sub nr.5432 din 30.07.2020 întocmit de secretarulgeneral al comunei.
În temeiul art. 196 alin.Ii) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Art.i, Doamna Mironiuc Angelica-Cristina, angajată în postul de Asistent medical comunitar în
compartimentul social la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, se desemnează responsabilă cu activitatea
instituiriiunor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidimiologic şi biologic, la nivelulUAT Dorneşti,
judeţul Suceava, iar în perioada concediului, responsabilitatea va fi preluată şi îndeplinită de către doamna Popovid
Cornelia - Mihaela, Inspector în compartimentul social din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti
judeşul Suceava
Art.z. Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava va comunica dispoziţia persoanelor
nominalizateşi Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava.

PRIMAR,

Gheorg e LUŢA

Domesti, 30. Iulie 2020
Nr.105

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

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind stabilirea sediului _B._in):u.lut~l~_q_Or~_Q~_~ix~~m_şqi.pţt~_Nr,_46J)Qm~_ştijudeţul Suceava
pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dornesti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţiler adminsitraţiei publice locale
din anul 2020 precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurere a acestora
- prevederile H_G_ nr_576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare
organizării şi desjaşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.
-Ordinul nr. 319/29.07.2020 emis de Prefectulu Judeţului Suceava privind numerotarea circumscriptiilor electorale
înjudeţul Suceava pentru alegerea consiliilor loeale şi a primari lor municipiilororsşeior şi comunelor din anu[2020.
- Adresa nr_14165/20/2 din 30.07.2020 transmisă de Instituţia Prefectului- Judeţul Suceava.
-Referatul prezentat de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 5455/30_07.2020 .
În temeiul art, 155 alin.It) lit, a, alin.Iz) lit.b., art. 196 alin.Ii) lit.b , din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,cu modificări şi conmpletări ulterioare;
J

DISPUN:

Art.1. Se stabileşte sediului Biroului electoral de Circumscripţie Nr. 46 Dorneşti judeţul Suceava, în
clădirea Primăriei comunei Dorneşti , judeţul Suceava, la etaj, camera nr. 14.

Art.z, Biroul__ electoralde __ciJ:QJms_cdp-ţie_Nr__._46_ _DQJ;:-n~şti va avea următoarele _Qaţ~_de __contact; adresa - sat
Dorneşti comuna Dornesti judeţul Suceava, cod poştal 727210; , Telefon:0230568217; Fax:0230568217;
mail. primariadorneşti@yahoo.com
Art.j. Secretarul general al comunei, va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava .
PRIMAR,
Contresemneeză pentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRIŞANElena- Emilia

Dornesti ,3 August 2020
Nr.l06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI

- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind acordarea stimulentului de risc pe perioada stării de urgenţă ca urmare a răspânclirii coronavirusului
COVID-Ig, doamnei Popovici Comelia-Mihaela, Inspector în compartimentul de asistenţă socială din aparatul de
specialitate al primarului comunei Domeşti judeţul Suceava
Luta Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art. 7 alin. (5)- (7) elin Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate elin fonduri europene.
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Spac Nicoleta-Daniela.Consilier in compartimentul financiar contabil,elin cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.5428/03.08.2020
-Cererea nr. 5402/3°.°7.2020 cu raportul de activitate al doamnei Popovici Cornelia Mihaela, Inspector la primăria
comunei Dorneştijudetul Suceava
În temeiul dispoziţiior art.1g6 alin. CI) lit.b) din OUG. Nr.57/201g privind Codul administrativ;
DISPUN:

Art.i, (1) Se acordă doamnei Popovici Comelia-Mihaela, Inspector în compartimentul de asistenţă socială din aparatul
de specialitate al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava stimulentul de risc pe perioada stării de urgenţă ca urmare
a răspândirii coronavirusului COVID-lg, după cum urmează:
- pentru luna aprilie 2020, se acordă stimulent de risc în cuantum de 2500 lei brut.
- pentru luna mai 2020, se acordă stimulent de risc în cuantum de 2500 lei brut.
(2) Stimulentul de risc acordat, nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale,
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V*
Contribuţii sociale obligatorii * din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cheltuielile cu salariile vor fi cuprinse prin rectificare în bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ,
conform dasificaţiei economice a cheltuielilor la titlul- l.Cheltl.lieli de personal- , ~oQ.,JQ şi se vor efectua în momentul
alocării stimulentului de risc conform Lg. nr. 82/2020, de instituţiile abilitate ale statului.

Art.z, Compartimentul financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dorneşti judeţul
Suceava, va duce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.

Contrasenmează pentru legalitate,

PRIMAR,
Gheorghe

LUŢA

Dorneşti, 3 August 2020
Nr. 107

Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI

- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind acordarea stimulentului de risc pe perioada stării de urgenţă ca urmare a răspândirii coronavirusului
COVID-lg, doamnei Mironiuc Angelica-Cristina Asistent medical comunitar la Primăria comunei Dorneşti
judeţul Suceava
Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere :
-Prevederile art. 8 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin
decontate din fonduri europene.
-Raportul de specialitate prezentat de d-naSpac Nicoleta-Daniela,Consilier in compartimentul financiar contabil,din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.S428/o3.o8.2020
-Cererea nr. 5394/28.07-2020 cu raportul de activitate al doamnei Mironiuc Angelica-Cristina Asistent medical comunitar
la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava
În temeiul dispoziţiior art.1g6 alin.t i) lit.b) din OUG. Nr.57/201g privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.i. (1) Se acordă doamnei Mironiuc Angelica-Cristina Asistent medical cotnunitsr la Primăria comunei Dorneşti judeţul
Suceava, stimuleniul de risc pentru luna mai 2020, în cuantum de 2500 lei brut.
(2) Stimulentul de risc acordat, nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale,
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V*
Contribuţii sociale obligatorii * din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Cheltuielile cu salariile vor fi cuprinse prin rectificare în bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ,
conform clasificaţiei economice a cheltuielilor la titlul- LCheltuieli de personal- , ~9~lJ..o şi se vor efectua în momentul
alocării stimulentului de risc conform Lg. nr. 82/2020, de instituţiile abilitate ale statului.
Art.z, Compartimentul financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domeşti judeţul
Suceava, va duce la îndeplinire prevederile dispozitiei.

Contraserrmeazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena EmiliaANDRIŞAN

Dorneşti,
Nr.108

3 August 2020

JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind constituirea

Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi domeniului privat
al comunei Dorneşti judeţul Suceava

Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Prevederile art. 289 din Legea nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- Prevederile art. 5 alin.t l ) , (3) şi art.S alin.t l ) din Horărâre Guvernului nr. 392 din 14.05.2020 privind
apronarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
comunelor, oraşelor, al municipiilor şi judeţelor.
Raportul de specialitate nr. 5613 din 06.08.2020 al doamnei Fedoreanu Luiza- Romaniţa, Inspector în
compartimentul agricol, cadastru şi urbanism din aparatul de specialitate al primarului.
În temeiul art.155 alin.l.lit.d) alin.5 lit.d) şi ale art.l96 lit.b) din OUG. Nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Art.1. Se constituie Comisia specială de inventariere a domeniului public şi domeniului privat al
comunei Dorneşti judeţul Suceava, în următoarea componenţă:
Nr.
crt.

Numele si prenumele

1.

LUŢ A Gheorghe

2.

ANDRIŞAN Elena- Emilia

Functia deţinută
în cadrul instituţiei

Calitatea atribuită în comisie

Primar

Preşedinte

Secretar general al comunei

/3ALC/1NU Eugenia

4.
5.

Membru

Avocat al primăriei

ŞPAC Nicoleta- Daniela

Consilier

CIOBOTARIU

Inspector

Dorina

FEDOREANU Luiza- Romaniţa

Inspector

POPOVICI Cornelia- Mihaela

Inspector

CEPARU Ariela

Inspector

GHERMAN Dalina- Camelia

Consilier achiziţii publice

Membru supleant

Membru
Membru supleant

Membru
Membru supleant

Membru
Membru supleant

Art.2.( 1) Comisia specială are ca atribuţii întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor aparţinând
domeniului public şi domeniului privat al comunei Dorneşti .judetul Suceava.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost învestită, comisia specială poate solicita sprijinul
celorlalţi specialişti din aparatul de specialitate şi respectă normele, instrucţiunile sau metodologiile în vigoare
privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului şi a sistemelor informaţionale specifice domeniilor de
activitate proprii - cadastrele de specialitate.
Art.3. Secretarul general al comunei Dornesti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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Dornesti, 06 August 2020
Nr.l09

