JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR DISPOZITIE

privind

modificarea

cuantumului si numarului de membri alocatiei pentru sustinere
PLESCA RAMONA
incepand cu data de
01.09.2020

a familiei

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.5867 din 19.08.2020.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completări le ulterioare.
-Prevederile art.I1 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. 95 din data de 17.07.2020 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 01.09.2020 doamnei PLESCA RAMONA ,avand CNP.2901119330538se
modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 328 lei pentru 4copii,deoarece se
include in dosar minorul MARCU ALBERT BENIAMIN CNP. 5200327330535
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 LUTA

Dornesti, .Pl.AUG

Nr.)l~ .....

Contrasemneaza pentru legalitate,
Scretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind desemnarea doamnei GHERMAN Dalina- Camelia ,ca personaltehnic auxiliar
în vederea sprijinirii activităţilor Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 46 Domeşti judeţul Suceava
începând cu data de 24.08.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Domesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- Prevederile art.121 alin.(l), 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 artA din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi
desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020.
-Raportul nr. 5897 din 20.08.2020 prezentat de compartimentul financiar-contabil.
În temeiul m1.196 alin.(1) lit.b). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul
Administrativ.

DISPUN:
Art.l.Se desemnează d-na. GHERMAN Dalina-Camelia ,ca personal tehnic auxiliar pentru
sprijinirea activităţii Biroului Electoral de Circumscripţie nr.46 Domeşti,începând cu data de
24.08.2020.
Art.2.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.3.Secretarul general al comunei comunei va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului
judeţul Suceava şi persoanei nominalizate.

PRIMAR,
LUŢA heorghe

Domesti, 21 August 2020
Nr.115

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL

SUCEAVA

COMUNA DORNESTI
,

- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral din UAT -Dorneşti, judeţul
Suceava pentru alegerea administraţiei publice locale din anul 2020

Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Prevederile art.79 alin.(1) din Legea nr.1l5/2025 pentru alegerea autrorităţilor administraţiei
publice locale ,pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii bnr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
- H.G.NR. 576/22.07.2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor
necesare organizării şi desfăşuririi în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale din anul 2020.
- Adresa nr. 15584/20/2 din 18.08.2020 a Instituţiei Prefectului]udeţul Suceava.
- Raport prezentat de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.5870 din 19.08.2020.
În temeiul dispoziţiior art.1g6 alin.(1)lit.b) din OUG.Nr.57/03.07.2019 privind Codul
administrativ.
DISPUN:

ARTICOL UNIC. Se... ~t_gb_il~s_c_IQcJJtil~ __S12~@l~ .pentm. gfi_Şg_j_elcctotal.. şi se asigură
amplasarea de panouri electorale pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din
anul 2020 în U.A.T. Dorneşti , judeţul Suceava după cum urmează:
- la intrarea principală în curtea Primăriei comunei Dorneşti ,se amplasează un Panou electoral.
- la Şcoala Gimnazială din comuna Dorneşti.se amplasează un Panou electoral.
- la intrarea în Şcoala primară nr.2(Perdele) din comuna Dorneşti.se amplasează un Panou electoral.
- la intrarea în curtea Şcolii primare din sat Iaz comuna Dorneşti.se amplasează un Panou electoral.

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Domesti,21 August2020
Nr.116

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară , la data de 31 August 2020, ora 13,00

Gheorghe LUŢA,primarul comunei Domeşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.1(a) şi ale art.134 alin. (2), alin.Ig) din O.u.G Nr.S7 din 03.07.2019 privind Codul
administrativ,modificatăşi completată prin o.U.G. nr. 6112020, în vigoarede la 12 mai 2020.
- Referat nr. din S941/21.08.2020 întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.u) lit,a), alin.Ig) lit.a), alin.Ig), art.13S alin.It)
alin.(3)şi art.lg6 alin.l lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7!03.07-201g privind Codul adrninistrativ,cu
modificări şi completări ulterioare
DISPUNE:
Art.t.Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti,judeţul Suceava în Ş.edinţă.acdi_1),adi
la__ data__ de.31-,[)_8._2_Q2Q, __ aca__ 1-3,.QQ 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 şedinţă înscrise în Proiectul ordinii de zi constând în Proiectele de
hotărâre însoţite de referatele de aprobare ale initieiorului, 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 inscrise 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 Oficial local.
Contrasemnează pentru legalitate,

Gheorghe LU

Domesti 24 August 2020
Nr.1l7

Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Proiectul Ordinii de zi

aJ Ş~djJJ_ţ~!___Qr.ct![!~r_e ~__CQD~i!iw!wi__I,__Q_<;:aJ__Q_I__~Qm.lJne.I_P_QrJJ_e_ştl
dJJJ data __ de __ Jl_._OS,102Q_, _ Qr_Q_JJ/_Q_O
1.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului local al comunei Dorneşti,
judeţul Suceava din data de 30.07.2020.

Iniţiator:Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr_ 2339 din 17.08.2020 pentru aprobarea stingerii creanţelor bugetare dispuse prin Decizia
Camerei de Conturi Suceava nr.u/zi din 18.04.2016.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dornesti nr.5476 din 03.08.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.s889 din 20.08.2020.
- 5_e_so_lidtă_&_yizW!lswtgti_yde la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului
şi turism.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr.2340 din 17-08.2020 pentru aprobarea stingerii creanţelor bugetare dispuse prin Decizia
Camerei de Conturi Suceava nr.26/27 din 20.06.2013 .
.- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.5477 din 03.08.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.s890 din 20.08.2020.
- S.e_solidtă_&_yiz Will>wtgtjy de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economico-socială,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.2341 din 17-08.2020 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare
principale restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi
entităţi fără personalitate juridică din comuna Dorneşti judeţul Suceava
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.s6S3 din 10.08.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.S733 din 13.08.2020.
-S.e_SQli_dtă_Ayjz_consultativ 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.2342 din 17.08.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la
locul de muncă, cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar de la Şcoala gimnazială Dorneşti, judeţul Suceava,
pentru luna Iulie 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.s672 din 1O.08.2020_
- Raportul de specialitate al compartimentului fmanciar contabil nr.s836 din 18.08.2020.
- Se_sQ_lidtă. _A0z_c.QTllil!.l..t®yde la Comisia de specialitate -pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii.
Iniţiator:

primar LUTA Gheorghe.

6.Proiect de hotărâre nr.2343 din 20.08.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.S91S din 20.08.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.S923 din 21.08.2020.
- S.e_,SQ_lidtă _Ayiz_CQJ1ŞtJltg_tiy de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi
turism
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.

-2-

7. Proiect de hotărâre nr.2344 din 20.08.2020 privind aprobarea desfiinţării şi scoaterii din inventar a
obiectivului de investiţii* construcţie seră *cu nr.de inv.2006 ,cod clasificare 214.98 , amplasat pe terenul aferent
Şcolii girnnaziale Dorneşti, judeţul Suceava.
- Referat de aprobare al primarului comunei Domeşti nr.S913 din 02.07.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.S941 din 21.08.2020 .
.s.e_SQlkită_ h.Yiz_C.QIllilll.ta.,tiy de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină,apărareaordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.

A)-Adresa nr.12731/10/1 din 18.08.2020 a Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava privind controlul de
legalitate a Hotărârilor CL. adoptate în luna Iunie 2020 -transmisă spre ştiinţă Consiliului Local Domeşti.
B)-Adresa nr.15192/10/1 din 19.08.2020 a Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava privind controlul de
legalitate a Hotărârilor CL. adoptate în luna Iulie 2020 -transmisă spre ştiinţă Consiliului Local Domeşti.

PRIMĂRIA

COMUNEI

DORNEŞll

Nr.S941 din 21.08.2020

REFERAT

Având în vedere prevederile art.133 alin. (l)din o. U G. Nr. 57/03. 07.2019 privind codul administrativ
Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.
Consilierii locali sunt convocaţi În scris, prin grija secretarului general al unităţii, cel târziu în ziua
ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei .
Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de
calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art.181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:
Convocarea la şedinţă se va face cu respectarea prevederilor a11.134 din o. UG. Nr.57/03.07.2019
privind codul administrativ.
a) în termen de 5 zile de la data
b) in termen de 3 zile de la data comunicării

comunicării dispoziţiei
dispoziţie! sau documentului

de convocare pentru şedinţele ordinare;
de Convocare pentru şedinţele

extraordinare.

Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
a) data şi ora desfăşurării; (literă modificată prin art. 11 pct. 1 din o. U G. nr. 61/2020, în vigoare de
la 12 mai 2020)
al) modalitatea de desfăşurare; (literă introdusă prin art. 11 pct. 2 din o. U G. nr. 61/2020, în vigoare
de la 12 mai 2020)
al) locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau
aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice; (literă
introdusă prin art. 11 pct. 2 din o. U G. nr. 61/2020, În vigoare de la 12 mai 2020)
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora,
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
1) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
În temeiul arI. 196 alin. 1 lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019
privind codul administrativ primarul
comunei emite dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al comunei Dorneşti judeţul Suceava, în
şedinţă ordinară .
Având în vedere precizările legislative , propun emiterea unei dispoziţii de Convocare
Local al comunei Dorneşti la şedinţă ordinară în luna August 2020.

Secretar general al comunei,
ANDRIŞANElena Emilia

a Consiliului

ROMANIA
JUDETUL SUCEA V A
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea
CIOATA RODICA -IONELA

familiei

începand cu data 01.09.2020

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 Dornesti inregistrat sub nr.6018 din 25.08.2020.
-Prevederile art.17 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata) .
In temeiul art.196 alin.(l)lit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ

m

DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.09.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei,doamnei CIOATA
RODICA -IONELA CNP. 2720118333277care are in crestere si întreţinere un copil in varsta de pana la 18
am .
Art.2.Familia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 82 lei, incepand
cu data de 01.09.2020.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare .
Art.4.lnspectorul 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

Dornesti ..~f..AUGUST 2020

II

Nr.: ....

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind reluarea platii ajutorului social ,pentru dosar nr.233,
titular doamna BUCUR ANDREEA SORINA , incepand cu 01.09.2020
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.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 masun 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.5954 din data de 31.08.2020.
In temeiul art.196 alin.(1) lit. "b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.09.2020 se aproba reluarea platii ajutorului social in cuantum de 527 lei,
pentru dosar nr.233, titular doamna BUCUR ANDREEA SORINA, avand CNP :2931030330561,de
care vor beneficia cinci persoane.
Art.2.1ncepand cu data de 01.09.2020 ,domnul MARCU MUGUREL COSTEL, avand CNP
:1891016335928 trebuie sa efectueze lunar un numar de 40 ore de munca\luna.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga Dispozitia nr.82/29.05.2020 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 LUTA

Domesti, 31 August 2020
Nr. dig

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.214,titular doamna
FLORESCU MARINELA, incepand cu data de 01.09.2020
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate, prezentat de d-na Popovici Mihaela, Inspector superior in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Domesti, inregistrat sub nr.6124 din data de 31.08.2020;
-Prevederile art.20 alin.(a) si ale art.21 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizata) cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului Romaniei nr.50/28.01.2011(*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a 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;
-Prevederile HGR nr.559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 416/2001,privind venitul minim garantat,aprobate prin HGR nr.50/2011,a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin
HGR nr.38/2011,si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\2011;
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.09.2020 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar nr.214,
titular doamna FLORESCU MARINELA ,avand CNP:2790608333197, deoarece in termen de trei luni de la
data suspendarii nu a efectuat orele de munca prevazute si nu a depus cerere de reluare.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 84 \ 29.05.2019 emisa de
primarul comunei Dornesti Judetul Suceava.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 Inspectorul social si compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

PRIMAR,
Gheorgh LUTA
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Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar 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.100,titular doamna PLESCA VIOLETA TASICA, incepand cu 01.09.2020
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. 6135 din
31.08.2020;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.32 din HGR.nr.501 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.1.1ncepand cu data de 01.09.2020 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului social,pentru dosar nr.100, titular doamna
PLESCA VIOLETA
TASICA,CNP:2650220335006,
deoarece se exclude din dosar sotul PLESCA
VASILE,CNP:1600910333237,decedat la data de 28.08.2020.
Art.2.lncepand cu data de 01.09.2020, pentru dosar nr.100, titular doamna PLESCA
VIOLETA TASICA, se stabileste un ajutor social in cuantum de 357 lei, de care vor beneficia
trei persoane.
Art.3.Pentru cuantumul stabilit, doamna
PLESCA VIOLETA TASICA, avand CNP:
2650220335006, trebuie sa efectueze lunar un numar de 27 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 86\15.06.2020
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 UTA

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN
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ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind constituirea grupului de lucru pentru derularea schemei naţionate de sprijin
pentru elevii cei mai defavorizaţi (S.N.S.E.D.) la nivelul comunei Dorneşti judeţul Suceava

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art.a alin.(3) lit.a-b) şi alin.Iq) şi (S) din din Ordonanţa de Urgenţă nr. 133/2020 privind unele
măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora
-Raportul nr. 6136 din 31.08.2020 al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al
primarului.
În temeiul art.1SS alin.1.lit.d) alin.g lit.d)şi ale art.1g6 lit.b) din OUG.Nr.57/201g privind Codul
administrativ;
DISPUN:
Art.r, Se constituie grupul de lucru pentru derularea schemei naţionate de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizaţi (S.N.S.E.D.)la nivelul comunei Domeşti judeţul Suceava, având următoarea componenţă:
- POPOVICI Cornelia- Mihaela, Inspector, în compartimentul de asistenţă socială.
- MIRONIUC Angelica- Cristina ,Asistent medical comunitar, în compartimentul de asistenţă socială.
Art.z. Persoanele nominalizate se vor ocupa de întocmirea listelor cu beneficiarii finali şi de recepţionarea şi
distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic.
Art.g. Secretarul general al comunei va comunica dispoziţia instituţiilor şi persoanelor interesate.

PRIMAR,
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Contrasemneazăpentru legalitate,
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ANDRIŞANElena Emilia

