ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind

stabilirea dreptului la alocatia pentru

sustinerea familiei

ANTONOVICI ROXANA ANCUTA
începand cu data 01.10.2020

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.6456 din 14.09.2020.
-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.1.Incepand
cu 01.10.2020
se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei.doamnei
ANTONOVICI ROXANA ANCUT A
CNP. 2910605330203 care 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 01.10.2020.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ m.554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.Inspectorul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUTA

Dornesti ..
Nr

Qg
.

/?..

septembrie 2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri ,beneficiarilor de venit minim garantat, pentru perioada
sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021

Luta Gheorghe ,primarul comunei Dornesti ,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.70/31.08.2011 privind masurile de protectie
sociala in perioada sezonului rece;
-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.920/21.09.2011
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OG.nr.70/2011;
- Raportul privind privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,
combustibili petrolieri ,beneficiarilor Legii 416\2001,privind venitul minim garantat, pentru perioada
sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021 , intocmit de doamna Popovici Cornelia-Mihaela,
Inspector superior in Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr.6543 din 15.09.2020;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. "b" din OUG nr. 57\03. 07. 2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Se stabileste dreptul pentru ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021 , la un numar de 46 familii
beneficiare de venit minim garantat, conform situatiei centralizatoare care face parte integranta din
prezenta dispozitie.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala al
Primariei comunei Dornesti,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia AND"ISAN

PRIMAR,
Gheorghe
UTA

~

Dornesti
/
Nr. j,1~

J

Septembrie

2020

ROMÂNIA
]UDETIJL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE,
privind desemnarea de personal tehnic auxiliar în vederea sprijinirii activităţilor Birourilor
Secţiilor de votare nr. 288,289 şi 290 din comuna Domeşti judeţul Suceava,

electorale

ale

începând cu data de 23.09.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile art.10 şi ale art.ll din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile
administraţiei administraţiei publice loeale din anul zozo.precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a acestora
-prevederile art.12 din HG. Nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării -- Raportul
prezentat de compartimentul financiar -contabil ,înregistrat sub nr.6719 din 22.09.2020.
bune condiţii a alegerilor loeale din anul 2020 .
În temeiul art.196 alin.It) lit.b). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul
Administrativ.
DISPUN:
Art.i.Se desemnează ca şi personal tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii Biroului electoral al Secţiei de votare
nr. 288 din comuna Dorneşti , domnul Bamea Ionel, începând cu data de 23.09.2020.
Art..z.Se desemnează ca şi personal tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii Biroului electoral al Secţiei de votare
nr. 289 din comuna Dorneşti , domnul MilieviciMircea- Vasile,începând cu data de 23.09.2020.
Art.3.Se desemnează ca şi personal tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii Biroului electoral al Secţiei de votare
nr. 290 din comuna Dorneşti ,domnul Niculaică Denis-Adrian,începând cu data de 23.09.2020.
Art.4. Persoanele desemnate ca personal tehnic auxiliar beneficiază 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.5.Secretarul general al comunei comunei va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului judeţul Suceava şi
persoanelor nominalizate.
PRIMAR,
LUŢA Gheorghe

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

Dornesti, 22 Septembrie
Nr.130

2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZITIE
privind plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
beneficiarilor Legii nr.416/2001, a venitului minim garantat, pentru perioada sezonului rece
Noiembrie 2020 - Martie 2021
Luta Gheorghe ,primarul comunei Dornesti ,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Raportul prezentat de d-na Popovici Mihaela ,Inspector superior in compartimentul de asistenta
sociala al Primariei comunei Dornesti , inregistrat sub nr.6788 din 23 09.2020 ;
-Prevederile art.11 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/31.08.2011 - privind
masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
-Prevederile Hotararii Guvernului nr.920\2011,pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr.70\20 11- privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece;
In temeiul art.l96 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Se aproba plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni ,combustibili
petrolieri, pentru perioada sezonului rece Noiembrie 2020 - Martie 2021 in suma totala de 13.630
lei, pentru un numar de 47 familii beneficiare de ajutor social ,conform Statului de Plata care
face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.Plata ajutorului pentru incalzirea locuintei se va face la data de 15.10.2020 la casieria
Primariei comunei Dornesti.
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 doamna Popovici Mihaela ,Inspector superior in
compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Dornesti,
Nr.)

31

023

Septembrie 2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
·PRIMAR-

DISPOZITIE
privind incetarea platii indemnizatiei cuvenita doamnei MIHALCIUC LACRAMIOARA MARIA,parinte
al minorului cu handicap grav
MIHALCIUC ALEXANDRU CONSTANTIN ,incepand cu data de 01.10.2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate prezentat de catre d-na Popovici Cornelia Mihaela,lnspector in compartimentul
de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 6948 din 30.09.2020.
- Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
- Hotararea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii
nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si
completarile ulterioare;
- OUG NR.34\2020,pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din OUG nr.57\03.07.2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1. Incepand cu 01.10.2020 se aproba incetarea platii indemnizatiei cuvenita doamnei MIHALCIUC
LACRAMIOARA MARIA,mama minorului cu handicap grav, MIHALCIUC ALEXANDRU CONSTANTIN,
CNP :5020524330521 ,deoarece valabilitatea certificatului de handicap a expirat.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 104 din 20.01.2014,
emisa de catre primarul comunei Dornesti,judetul Suceava.
Art.3.Secretarul comunei ,compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de
asistenta sociala,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dipozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Domesti,

Nr./".L

3D

Septembrie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNADORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Listelor cu destina tarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin
educaţional , acordate din fonduri exteme nerambursabile la nivelul comunei Dorneşti judeţul Suceava

Luta Gheorghe, primarul comunei Domesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art.a alin.(S) din O.U.G.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 dinfonduri exteme nerambursabile, precum şi unele măsuri de
distribuire a acestora.
-Raportul nr.6gs6 din 30.0g.2020 al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al
primarului.
În temeiul art.lSS alin.i.lit.d) alin.g lit.d)şi ale art.iof lit.b) din OUG.Nr.S7/201g privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.l.Se aprobă Listele cu destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin
educaţional acordate din fonduri exteme nerambursabile la nivelul comunei Dornesti judeţul Suceava,după
cum urmează:
- a) pentru copiii cei mai defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar , conform Anexei nr.i,
- b) pentru copiii cei mai defavorizaţi din învăţământul de stat primar , conform Anexei nr.2.
- c) pentru copiii cei mai defavorizaţi din invătământul de stat gimnazial, conform Anexei nr.j.
Art.2.Anexele nr. 1,2 şi 3, fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.g.Secretarul general al comunei, va comunica dispoziţia instituţiilor şi persoanelor interesate.
PRIMAR,

Dornesti.jo Septembrie 2020
Nr.

/33

Contrasemneazăpentru legalitate,
Secretargeneralal comunei
ANDRIŞAN ElenaEmilia

ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZITIE,
privind asumarea Listelor cu destinatarii finali care urmează a beneficia de tichete sociale pe suport
electronic pentru mese calde, elin comuna Dorneşti, judeţul Suceava

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art.a alin.Ig) lit.a) şi alin.(S) elin O.U.G.Nr.llS/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea
categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe

suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri exteme nerambursabile, precum şi unele măsuri de
distribuire a acestora.
-Raportul nr.69S7 elin 30.09.2020 al compartimentului de asistenţă socială elin cadrul aparatului de
spedalitate al primarului.
În temeiul art.1SS alin.i.lit.d) alin.g lit.djşi ale art.196 lit.b) elin OUG.Nr.s7/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.i. Se aprobă Listele cu destina tarii finali care urmează a benefida de tichete sodale pe suport electronic
pentru mese calde, din comuna Dorneşti, judeţul Suceava , conform Anexei, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art.z. Secretarul general al comunei, va comunica dispoziţia instituţiilor şi persoanelor interesate.

PRIMAR,
r
LUŢA Gheo ghe

,1
!

Dornesti.jo Septembrie 2020

Nr._il1

Contrasemneazăpentru legalitate,
Secretargeneralal comunei
ANDRIŞAN ElenaEmilia

ROMANIA
JUDETUL SUCEA V A
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea

familiei

JURA VLEA LACRIMIOARA ANCUTA
începand cu data 01.10.2020

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.6960 din 30.09.2020.
-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

in

DISPUN:
Art.l.lncepand cu 01.10.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei,doamnei JURA VLEA
LACRIMIOARA AN CUTA CNP.291120333590 care 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 204lei , incepand
cu data de 01.10.2020.
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 din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUTA

D ornesti.
Nr

/35
.

30

sept embri
ne 2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind

modificarea cuantumului aIocatiei pentru sustinere a familiei
ZETU CAMELIA
TEODORA
incepand cu data de
01.10.2020

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. 6966 din 30.09.2020.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completări le ulterioare.
-Prevederile art.Il 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. 270 din 30.10.2017 emisa de primarul comunei Dornesti .
In temeiul art.196 alin.(1 )Iit."bdin O.U.G .nr. 57/03.07.20 19;privind Codul administrativ

DISPUN:
Art.1.lncepand cu data de 01.10.2020 doamnei
ZETU CAMELIA TEODORA
,avand
CNP.2800327020115 se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 75 lei
pentru 1 copil deoarece tanara ZETU CAMELIA ANDREIA CNP. 6020818330544 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 legal itate ,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

D omesti,·!lo
Nr ...

l~.6

.
septem b ne

2020

ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNADORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor executate la obiectivul de investiţie
*Amenajare alei pietonale pe strada de la Boghian Vasile până la Primărie sat Dorneşti, comuna
Dorneşti ,judeţul Suceava *

Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile art.54 alin.(S)din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice loeale, cu modificările şi
completările ulterioare.
-Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
-Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construcţii,cu modificările şi completările ulterioare.
-prevederile art. 11 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora.
-Ordinul M.F.P.nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale.
În temeiul dispoziţiior art.196 alin.(l)lit.b)din OUG.nr.S7/03.07.2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN:
Art.I. Se numeşte Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor executate la obiectivul de investiţie
* Amenajare aleipietonale pe streda de la Boghian Vasilepână la Primărie sat Domeşti, comuna
Dorneşti ,judeţul Suceava *, după CWTI urmează:
Nr.crt.
1.
2.

Numele si prenumele
LUCHIAN Constantin
i FEDOREANULuiza-Romaniţa

3·
'--=-.

BUTA Cristian

Functia ocupata
Vicep_rimar
Inspector primărie

Calitateaatribuita la
nivelul comisiei
Presedinte
Membru

Inginer specialist

INVITATI:
-Ing. COSTIUCElena, reprezentant Se.
NORD STUDIOSRL.
-Ing. MARUAN Petrică, reprezentant Se. ALIN TRANS COSTRUICTSRL.
-Ing. SAUCIUC Silviu, Diriginte şantier - Secretar.comisie.

Membru

-2-

Art.2. Comisia desemnată la art.l se va întruni la data de 08.10.2020 ora 10,00 pentru a recepţiona
lucrările executate la obiectivul de investiţie * Amenajare alei pietonale pe strada de la Boghian Vasile până
la Primărie sat Dorneşti, comuna Domeşti judeţul Suceava* şi va întocmi un Proces-verbal în acest sens.
Art.3. Secretarul Comunei Domesti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului-Judeţul
Suceava şi Consilierului achiziţii din cadrul primăriei Dorneşti pentru a proceda la convocarea comisiei de
recepţie.

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

Dornesti, 07 Octombrie 2020
Nr.137

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRlMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

MANDIUC FLORENTINA
începand cu data 01.11.2020

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.7147 din 06 .10 .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

In

DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.11.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei,doamnei
MANDIUC
FLORENTINA CNP.2880325330538 care are in crestere si întreţinere 3 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 246 lei, incepand
cu data de 01.11.2020.
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 din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

D ornesti .

Nr

1~f5.

g

octom bri
ne 2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
CIORCAN
RODICA
începand cu data 01.11.2020

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.7242 din 09 .10 .2020.
-Prevederile art.17 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata).
In temeiul art.196 alin.(l )Iit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ

In

DISPUN:
Art.lIncepand cu 01.11.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei,doamnei CIORCAN
RODICA CNP.2700321333223careare in crestere si întreţinere 1 copil in varsta de pana la 18 ani.
Art.2.Familia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 82 lei, incepand
cu data de 01.11.2020.
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

Dornesti.. ..~ ... octombrie 2020
Nr

IE1.

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRlMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea

familiei

PINTILIE IULIA CONSTANTINA
începand cu data 01.11.2020

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.7243 din 09 .10 .2020.
-Prevederile art.17 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata) .
In temeiul art.196 alin.( I )Iit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.20 19 privind Codul administrativ

in

DISPUN:
Art.l.lncepand cu 01.11.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, doamnei PINTILIE
IULIA CONSTANTINA CNP.2840916332597 care are in crestere si întreţinere 1 copil in varsta de pana la
18 ani.
Art.2.Familia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei
in suma de 107 lei,
incepand cu data de 01.11.2020.
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.
PRIMAR,
Gheorghe LUTA

2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
pentru revocarea Dispoziţiei nr. 102/17.07.2020 privind încetarea Contractului de muncă nr.36/2014
al domnului Mandiuc Constantin-Niculai prin acordul părţilor, începând cu data de 22.07.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Adresa Instituţiei Prefectului judeţul Suceava nr. 14254/10/1 din 26.08.2020.
-Raportul compartimenului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat
sub nr. 7271 din 12.10.2020.
În temeiul art.196 alin.u ) lit."b" si ale art.197 alin.(1)din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/03.07-2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Articol unic. Se revocă Dispoziţia nr.102/17.07.2020 privind încetarea Contractului de muncă
nr.36/2014 al domnului Mandiuc Constantin-Niculai prin acordul părţilor, începând cu data de 22.07.2020,
pe motiv de nelegalitate.

Contrasemnează pentru legalitate)

PRIMAR,

Secretar general al comunei
Elena- Emilia ANDRIŞAN

Dorneşti ,

& __141

12

Octombrie

2020

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al doamnei SVED ANCA ANGELA,
asistent personal al adultului cu handicap grav ,SVED ROBERT IOAN,
incepand cu data de 13.10.2020

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
Prevederile art.56, lit."i" din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.448\2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.4639 din 12.09.2019,al d-Iui SVED
ROBERT IOAN,emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap Suceava.
- Cererea d-nei SVED ANCA ANGELA,inregistrata sub nr.6479\11.09.2020.
- Raportul de specialitate al d-nei Popovici Cornelia Mihaela,Inspector in
compartimentul de asistenta sociala la Primaria comunei Dornesti,inregistrat sub nr.
7270 din 12.10.2020;

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 13.10.2020 inceteaza Contractul de munca al doamnei
SVED ANCA ANGELA,CNP:2830302332590 ,asistent personal al adultului cu
handicap grav SVED ROBERT IOAN,CNP:5010913330253,deoarece, in termenul
prevazut de lege, nu a prezentat un Certificat de incadrare in grad de handicap valabil.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 105
din 20.01.2014, emisa de catre primarul comunei Dornesti,judetul Suceava.
Art.3.Secretarul comunei, Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala si
compartimentul financiar-contabil,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

PRIMAR,
Gheorghe LUTA \

Dornesti,
Nr. 11 iJ;(

)3

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea cetăţenilor cu drept de vot din sat Iaz comuna Dorneşti judeţul Suceava
cu prezenţa fizică a acestora la Adunarea sătească în data de 08.11.2020ora 13,00 la Şcoala
primară din sat Iaz pentru alegerea delegatului sătesc pe perioada mandatului consiliului local al
comunei Dorneşti

Gheorghe LUŢ A, primarul comunei Dorneşti,judeţul

Suceava;

Având în vedere:
- prevederile alt.142
din Ordonanţa de Urgenţă Nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completăile ulterioare.
-Ordinul nr. 731/23.10.2020
privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului
Local al comunei Dorneşti, judeţul Suceava de la data d 21.10.2020
,data desfăşurrii şedinâţei de constituire
şi depunere a jurământului.
- Referatul nr.7566 din 23.10.2020 întocmit de secretarul general al comunei.

În temeiul art.196 alin. 1 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă
administrativ cu modificările şi completăile ulterioare;

Nr.57/03.07.2019

privind

Codul

DISPUN:
Art. 1. Se convoacă cetăţenii cu drept de vot din sat Iaz comuna Dorneşti judeţul Suceava
prezenţa fizică a acestora , la Şcoala primară din sat Iaz în data de 08.1l.2020 - ora 13,00
Adunarea sătească pentru q!g_e_!:f_q__d?_l?gg_(~ilHi__Ş?J!_fş_c;__pe perioada mandatului consiliului local
comunei Domeşti,
Art.2.Convocarea cetăţenilor cu drept de vot din satul Iaz, se va face pe baza unui tabel nominal.
Art.3.Dispoziţia se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava şi se publică
Monitorul Oficial local.

PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

j
Dornesti, 23 Octombrie 2020

Nr.143

cu

la
al

în

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

ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava în şedinţa
extraordinară la data de 29 Octombrie 2020 - ora 13,00 cu prezenţa fizică a consilierilor locali
la Şcoala Primară din comuna Dorneşti
Gheorghe LUŢ A, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile ali.133 alin.(4), alin.(S)din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7 din 03.07.2019 privind Codul
admin is trat iv.
-prevederile art.2 din Ordinul nr. 731 din 23.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de
constituire a Consiliului local al comunei Dorneşti judeţul Suceava.
- Referatul nr.7643 din 27.10.2020 întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 134 şi ale art.l96 alin.1 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
DISPUN:
Art.l.Se convoacă de îndată Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava, în Şedinţă
extraordinară la data de 29 Octombrie 2020, ora 13,00,
care se desfăşoară cu prezenţa fizică a
consilierilor locali la Şcoala Primară din comuna Dorneşti, _(ţy~nd.l1).TnMQ_(ţr~~L9.nHrr~.d~.?:.i.~
1.Perezentarea Ordinului nr. 731 din 23.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de
constituire a Consiliului local al comunei Dorneşti judeţul Suceava
2.Alegerea Preşedintelui de şedinţă.
3.Constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Art.2. Dispoziţia se comunică prin grija secretarului general al comunei, consilierilor locali ai
comunei Dorneşti , Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava şi se publică în Monitorul Oficial local.
PRIMAR,

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

Dornesti, 28 Octombrie 2020
Nr.144

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind

modificarea
alocatiei pentru sustinere
SERBAN ELISABETA ELENA
incepand cu data de 01.11.2020

a familiei

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
A vand 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. 7605 din 27.10.2020.
-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.25 1 din data de 10.10.2017 emisa de primarul comunei Dornesti
In temeiul art.196 alin.(1 )Iit."b;din O.U.G.NR. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.11.2020 doamnei
SERBAN ELISABETA ELENA , avand
CNP.2771021333191,se modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei pentru 1 copil la
suma de 75 lei ,deoarece tanarul SERAN IULIAN GHEORGHE CNP. 5021011330537a implinit
varsta de 18 ani.
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

Dornesti, .. }~ ...
Nr .. /.r.~....

octombrie 2020

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
CIORCAN IONELA ANISOARA
Începand cu data de
01.11.2020

Luţa Gheorghe, 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.7612 din 27.10.2020.
-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.(l)lit."b",din
O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.l.Începand cu O 1.11.2020
Încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
CIORCAN IONELA ANISOARA având CNP.2960325330554 deoarece sunt plecati in strainatate.
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.

PRIMAR,
Gheorghe LV A

D ornesti. Jf) oct
NR:{y? .....

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea
SOLOMON GEORGETA FLORENTINA
01.11.2020

Luţa Gheorghe,

primarul

familiei
începand cu data de

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.7613 din 27.10.2020.
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completări le 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.(l)lit."b",din
O.U.G. nr.57/03.07.20
19 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.l .Începand cu 01.11.2020
încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei
SOLOMON GEORGET A FLORENTINA
având
CNP.2860328336522
deoarece sunt plecati in
strainatate.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compat1imentul
social si compartimentul
financiar-contabil
din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Gheorghe
LV

Dornesti·30

NR

1~1'

.

oct

A

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
JURAVLEA IOANA CATALINA
începand cu data de
01.11.2020

Luţa Gheorghe, 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.7614din 27.10.2020.
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completări le 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.(I)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.l.Începand
cu O 1.11.2020
Încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
JURA VLEA IOANA CATALINA având CNP.2810312708888 titular al dosarului deoarece nu a
declarat veniturile.
Ati.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.CompaIiimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti ... ~ .....

Nr/r.K .

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRlMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea

dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

MARCU

DORA

BIANCA

începand cu data 01.11.2020

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.7622 din 27.10.2020.
-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

In

DISPUN:
Art.1.Incepand cu 01.11.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, doamnei MARCU
DORA BIANCA CNP.2990705330528 care are in crestere si Întreţinere un copil in var sta de pana la 18 ani.
Art.2.Familia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei
in suma de 107 lei,
incepand cu data de 01.11.2020.
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 din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

Domesti·30

Nr/.r.1

octom bri
ne 2020

ROMANIA

JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului Ia alocatia pentru sustinerea familiei

CaRNEA IOANA ALEXANDRA
începand cu data 01.11.2020

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.7623 din 27 .10 .2020.
-Prevederile art.l7 din Legea nr.277 din 24.12.20 I O privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata) .
In temeiul art.196 alin.(1 )Iit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ

In

DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.11.2020 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, doamnei CORNEA
IOANA ALEXANDRA CNP.2950309330521 care are in crestere si întreţinere 2 copii in varsta de pana la 18
am .
Art.2.Familia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei
in suma de 164 lei,
incepand cu data de 01.11.2020.
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 din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUTA

Domesti ...4..c?,.octombrie 2020
Nr

/5"""0
.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

