ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
.p R 1 MAR-

DISPOZIŢIE
privind încadrarea la cerere a doamnei LUHAN Brindusa - Mariana în postul de Asistent personal
gradaţia 3 al adultei cu handicap grav vizual HAllP STELA, pe perioada valabilităţii Certificatului de
handicap,începând cu data de 10.08.2020
Luta Gheorghe, primarul comunei Domesti, Judetul Suceava ;
Având în vedere:
- Legea nr.448/2oo6,® privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare; şi ale H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologice de plicare a Legii nr.448/2006;
- Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/3003 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publicecu modificărilesi completărileulterioare;- Prevederile art. 45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. -Raportulde specialitateal compartimentului
social şi autoritate tutelară nr.5624/07.08.2020.
-Raportulde specialitate al compartimentului financiar-contabil nr.5635/07.08.2020.
-Cererea doamneiHalipStelaînregistrată sub nr-4961/06.07-2020 aprobată de primarul comuneiDorneşti.
In temeiul art.196 alin.Ii) lit."b", din O.u.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.i.Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei LUHAN Brînduşa-Mariana în postul de Asistent
personal gradaţia 3 al adultului cu hendicep grav vizual HALIP STELA , pe perioada valabilităţii Certificatului
de handicap, începând cu data de 10.08.2020.
Art.z. Doamnei LUHAN Brindusa-Mariana Asistent personal gradaţia 3 al adultului cu handicap grav
având vechime în muncă de peste 10 ani, se stabileşte salariul de bază lunar brut în sumă de 2873 lei.
Art.g.Împotriva prevederilor acestei dispoziţii,persoana nemulţumită poate depune constestaţie I la
primarul comunei Domesti în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă ,iar împotriva măsurilor dispuse
la soluţionarea contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ , în termen de 30 de zile de
data comunicării soluţionării contestaţiei.
Art.q.Compartimentul financiar-contabil şi compartimentul social din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dorneşti, judeţul Suceava ,vor aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.g, Secretarul general al comunei, va comunica dispoziţia în termen legal instituţiilor şi persoanelor
interesate.
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JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind desemnarea domnului LUCHIAN Constantin, viceprimar al comunei Dorneşti ,responsabil cu
lucrările de balastare a drumurilor distruse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în comuna
Dorneşti judeţul Suceava din perioada 18.06.2020 - 22.06.2020

Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având În vedere:
- Raportul de specialitate nr.5661 din 10.08.2020 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.b) şi ale art.196 lit.b) din OUG. Nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Se desemnează domnul LUCHIAN Constantin, viceprimar al comunei Dorneşti ,
responsabil cu lucrările de balastare a drumurilor distruse de fenomenele hidrometeorologice
periculoase în comuna Dorneşti judeţul Suceava din perioada 18.06.2020 - 22.06.2020 .
Art.2. Secretarul general al comunei Dornesti judeţul Suceava,va comunica dispoziţia
instituţiilor şi persoanelor interesate.
Art.1.
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRIŞAN Elena Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
pentru desemnarea personalului tehnic auxiliar din cadrul UA T comuna Dorneşti
în vederea sprijinirii activităţilor Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 46 Dorneşti judeţul Suceava

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- Prevederile art.121 alin.( 1), alin.(2!\2) din Legea nr.115/20 15 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
- Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul
2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora.
-prevederile art.4 din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi
desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020.
-Raportul nr. 5619 din 07.08.2020
prezentat de compartimentul financiar-contabil.
În temeiul art.l96 alin.I l ) lit.b). din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57 12019 privind
Codul Administrativ.
DISPU.
Art.l.Se desemnează personal tehnic auxiliar necesar pentru spnjimrea activităţii Biroului
Electoral de Circumscripţie nr. 46 Dorneşti pe perioada desfăşurării activităţii acestuia, următoarele
persoane din aparatul de specialitate al primarului:
- d-na. ŞPAC Nicoleta-Daniela ,consilier în compartimentul financiar -contabil.
- d-na. CEP ARU Ariela .inspectoi în compartimentul agricol, cadastru şi urbanism.
Art.2.Persoanele desemnate la art. 1 al dispoziţiei vor îndeplini şi funcţia de informatician ,după
obţinerea avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale .
Art.3.Personalul tehnic auxiliar va beneficia de o indemnizaţie de 100 lei pe zi de activitate şi
indemnizaţie de protocol de 20 lei de persoană pentru apă,cafea şi gustări pentru fiecare zi de activitate.
Art.4.Secretarul general al comunei comunei va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului
judeţul Suceava şi persoanelor nominalizate.
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRIŞAN Elena- Emilia

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
,
- PIUMAR-

DISPOZITIE
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Contractului de furnizare dotări
aferente obiectivului de investiţie "Modernizare, renovare şi dotare Cămin cultural în sat
Dorneşti, comuna Dorneşti judeţul Suceava"
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 Dorneşti judeţul Suceava , înregistrat sub nr.5731/12.08.2020 .
- H.C.L.Dorneşti nr.33 din 17.106.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a
documentatiei - D.A.L.I., aferente obiectivului de investitii "Modernizare, renovare si dotare camin
cultural sat Dornesti,
comuna Dornesti, judeţul Suceava" .
-H.C.L.Dorneşti
nr.34 din 17.06.2020
privind implementarea proiectului
"Modernizare,
renovare si dotare camin cultural sat Dornesti, comuna Dornesti, judeţul Suceava" .
- Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- 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.l96 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
Nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
DISPUN:
Art.l. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea Contractului de
furnizare dotări aferente obiectivului de investiţie "Modernizare, renovare şi dotare Cămin cultural în
sat Dorneşti, comuna Dorneşti judeţul Suceava" în următoarea componenţă:
Nr.
crt.

Numele si prenumele persoanei

1.
2.
3.

GHERMAN Dalina- Camelia
LUCHIAN Constantin
CEP ARU Ariela

Functia ocupată
Inspector
Viceprimar
Inspector

Calitatea atribuita la nivelul
comisiei de evaluare
Presedinte - cu drept de vot
Membru - cu drept de vot
Membru - cu drept de vot

Art.2. Membru de rezervă în corrusia de evaluare se desemnează doamna SPÎNU Alina
Dorinela .Referent superior în cadrul autorităţii contractante.
Art.3. Se desemnează ca expert extern cooptat, doamna POTOROACĂ Oana- Elena din partea
furnizorului de servicii auxiliare a achiziţiei - S.C.RUSCAL SRL Suceava, pentru a oferi sprijin şi
consultanţă comisiei de evaluare în ceea ce priveşte elaborarea documentelor/documentaţiilor
necesare parcurgerii procesului de evaluare.
Art.4. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări se vor putea
coopta specialişti în vederea evaluării ofertelor tehnice. Experţii cooptaţi vor întocmi rapoarte de
specialitate privind evaluarea ofertelor tehnice în conformitate cu prevederile m1.126 alin.(3) din H.G.
nr. 395/2016 cu modificările şi completări le ulterioare.
Art.5. Comisia desemnată pentru evaluarea ofertelor îşi va desfăşura activitatea în conformitate
cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

-2-

Art.6.Descărcarea
fişierelor
conţinând
ofertele
va avea loc la Primăria comunei
Dorneşti,judeţul Suceava, după data limită de depunere a ofertelor on- line.
Art.7.Comisia desemnată pentru evaluarea
ofertelor va duce la îndeplinire procedura de
atribuire având deplină competenţă şi atribuţii privind solicitarea de clarificări,stabilirea conformităţii
ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare, în cadrul procedurii de achiziţie publică.
Art.8.Secretarul
general al comunei.va
comunica dispoziţia instituţiilor ŞI persoanelor
interesate.

Contrasemnează pentru legalitate,

PRIMAR,

Secretar general al comunei,
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 12 August

Nr.113

2020

