ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
pentru stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în comuna Dorneşti judeţul Suceava
privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art. 79 din Legea nr.208/20 15 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanentecu modificările şi completările
ulterioare.
- Prevederile HGR. Nr.745/2020 cu modificările şi completările ulterioare.
- Referat~l prezentat de secretarul comunei Dorneşti, înregistrat sub nr.7866 din 5.11.2020.
In temeiul dispoziţiior art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/03.07.2019
privind Codul
administrativ.
DISPUN:
Articol unic. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Dorneşti judeţul Suceava
privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 ,după cum urmează:
-Panoul
-Panoul
-Panoul
-Panoul

special
special
special
special

de
de
de
de

afişaj
afişaj
afişaj
afişaj

electoral
electoral
electoral
electoral

amplasat
amplasat
amplasat
amplasat

PRIMAR,
Gheorghe
LUŢA

Dorncsti, OS Noiembrie 2020
Nr.lSl

la
la
la
la

intrarea în sediul Primărie.
intrarea în Şcoala Gimnazială din comuna Dorneşti.
Şcoala primară nr.2 -Perdele din comuna Dorneşti.
Şcoala primară din sat Iaz comuna Dorneşti.

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

ROMÂNIA
JUDE'fUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind avansarea doamnei LUPU liliana angajată în postul de asistent personal al persoanei cu
handicap grav gradaţia. 4 la Primăria comunei Dornesti judeţul Suceava, în gradaţia 5 de salarizare ,
corespunzătoare tranşei de vechime peste 20 de ani, începând cu 01.11.2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere.
- prevederile art.10 şi ale art.if din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu
modificările şi completările ulterioare..
-HCL.Domeşti nr.10/26.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, cu modificările şi
completări1e ulterioare.
-Dispoziţia nr.ig din 23.01.2020 de stabilire a salariului de bază lunar..
-Raportul compartimentului :financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domeşti,
înregistrat sub nr.7995 din12.11.2020.
În temeiul art.196alin.Ii) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUN:
Art.i, Doamna LUPU liliana angajată în postul de asistent personal el persoanei cu handicap grav gradaţia.
4 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, avansează în gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime
de la 15 la 20 ani, începând cu data de 01.11.2020.
Art.2.Doamnei LUPU liliana asistent personal al persoanei cu handicap grav} gradaţia 5 } se stabileşte
salariul de bază lunar în sumă de 2703 lei prin aplicarea cotei procentuale de 2,5% la care se adaugă
indemnizaţie de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv lucrat, începând cu data de
01.11.2020.
Art.3. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.q.Secretarul general al comunei Domeşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia instituţiilor şi
persoanelor interesate.
PRIMAR,

Domesti, 12 Noiembrie 2020
Nr.152

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE,
privind convocarea Consiliului local al comunei Domesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară, la data de 20 Noiembrie 2020, ora 13,00

Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.1(a) şi ale art.134 alin.(2), alin.(S) din O.u.G Nr.S7 din 03.07.2019
privind Codul administrativ, modificată şi completată prin OUG. nr. 6112020, în vigoare de la 12
mai 2020.
- Referat nr. 8037/13.11.2020
întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(S), art.13S
alin.f l ) alin.(3)şi art.196 alin.l lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.57/03.07.2019 privind Codul
administrativ.cu modificări şi completări ulterioare,
DISPUNE:
Art.I.Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava în Şedinţă
ordinară la data de 20.11.2020, 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, 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 iniţietorului, rapoartele de specialitate ale
compertimentelor de resort, documente ce stau la baza initierii proiectelor precum şi adrese .cereri
informăride la capitolul diverse, vor fi puse la dispoziţia consilierilor în format letric 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 specielitate ale consiliuluilocal, indicste în Anexă.
Art.4.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.judetul Suceava,va aduce la îndeplinire
prevederile dispoziţiei.
Art.6.Dispoziţia şi 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,
Secretar general al comunei
Elena - Emilia ANDRIŞAN

Domesti 13 Noiembrie 2020
Nr.153

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE,
privind încadrarea la cerere a doamnei GUŞETU Aurora în postul de asistent personal gradaţia 5
al adultului cu handicap grav MACOVElIuliana, la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava
începând cu data de 16.11.2020, pe perioada valabilităţii certificatului de handicap
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava ;
Având în vedere:
- Legea nr.448/2006,@ privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completărileulterioare;
- Prevederile H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologice de plicare a Legii nr.448/2006;
- Codul Muncii aprobat prin Lg. 53/2003 cu modificărileşi completările ulterioare;
- Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
- Rapoartele de specialitate ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti
judeţul Suceava, înregistrate sub nr. 8053/8067/16.112.2020.
-Certificatul de încadrare în gradul de handicap nr.4544/2o.0.2020 emis de Consiliuljudeţean Suceava -Comisia de

evaluare a persoaneloradulte cu handicap dosar nr. 53619.
- Cererea nr.773sf30.10.2020 de angajare formulată de Guşetu Aurora
In temeiul art.1g6 alin.Ii) lit."b", din O.U.G.nr. 57/03.°7.2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei GUŞETU Aurora în postul de Asistent personal gradaţia 5
al adultului cu handicap grav MACOVEI Iuliana la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava începând cu
data de 16.11.2020, pe perioada valabilităţii certificatului de handicap.
Art.2.Doamna GUŞETU Aurora angajat în postul de Asistent personal al adultului cu handicap grav
gradaţia 5 J i se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.7°3 lei.
Art.3. Împotriva prevederilor acestei dispoziţii,persoana nomina1izată poate depune constestaţie la
primarul comunei Dorneşti în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ,potrivit Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4.Prin grija secretarului general al comunei, dispoziţia se comunică persoanei angajate,
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului ,Instituţiei Prefectului judeţul Suceava şi se
publică în monitorul oficial local.

Gheorghe

Dornesti, 16
Nr.lS4

L,

Contrasenmeazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei ,
Elena - Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE,
privind încadrarea la cerere a doamnei ŞVED Anca -Angela în postul de asistent personal
gradaţia 2 al adultului cu handicap grav ŞVED Robert-Ioan, la Primăria comunei Dorneşti judeţul
Suceava începând cu data de 16.11.2020, pe perioada valabilităţii certificatului de handicap
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- Legea nr.448/2006,@ privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completărileulterioare;
- Prevederile H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologicede plicare a Legii nr.448/2006;
- Codul Munciiaprobat prin Lg. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
- Rapoartele de specialitate ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti
judeţul Suceava,înregistrate sub nr. 8054/8068/16.112.2020.
-Certificatul de încadrare în gradul de handicap nr.4397/09.1O.2020 emis de Consiliul]udeţean Suceava -Comisia de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap dosar nr. 51180.
- Cererea nr.7642/ 27-10.2020 de angajare formulată de ŞVED Anca - Angela.
In temeiul art.1g6 alin.Ii) lit."b", din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei ŞVED Anca - Angela în postul de asistent personal
gradaţia 2 al adultului cu handicap grav ŞVED Robert-Ioan, la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava
începând cu data de 16.11.2020, pe perioada valabilităţii certificatului de handicap.
Art.2. Doamna ŞVED Anca - Angela angajată în postul de Asistent personal al adultului cu handicap grav
gradaţia 2 ) i se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.450 lei.
Art.3. Împotriva prevederilor acestei dispoziţii,persoana nomina1izată poate depune constestaţie la
primarul comunei Dorneşti în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ,potrivit Legii
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ArtA.Prin grija secretarului general al comunei, dispoziţia se comunică persoanei angajate,
compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului ,Instituţiei Prefectului judeţul Suceava şi se
publică în monitorul oficial local.
PRIMAR,
Gheorghe L
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena - Emilia ANDRIŞAN

A

ROMÂNIA
JUDEŢULSUCEAVA
COMUNADORNEŞTI
- PRIMAR -

DISPOZITIE ,
privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă
la nivelul comunei Dorneştijudeţul Suceava

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avândîn vedere:
-Prevederile art.j alin.Ig) din Legea nr, 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, (R)
cu modificările şi completările ulterioare.
-Referatul înregistrat sub nr.Bogo din 13.11.2020întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art.196 63 alin.(l) lit. "d", art.68 alin.(l) Iit.î'a' din Legea administratiei
publicelocalenr.21S/2001® cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.l.Se deleagă exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă doamnei ANDRIŞAN
Elena
Emilia , având funcţia publică de Secretar general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, pe
perioada mandatului primarului comunei Dorneşti,
Art.2.În perioada efectuării concediului de către doamna ANDRIŞANElena-Emilia ,
atribuţiile de ofiţer de stare civilă se deleagă doamnei GHERMANDalina-Camelia,având
funcţia publică de Consilier achiziţii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comuneiDorneşti .
Art.,J.•La data emiterii dispoziţiei,se revocă dispoziţia nr.20S/16.08.2016 emisă de primarul
comuneiDorneşti,
Art.4..Secretarul general al comunei va comunica dispoziţia persoanelor nominalizate şi
Instituţiei Prefectului -judeţul Suceava.

PRIMAR,
Gheorghe LUT

\

"

Dornesti, 16 Noiembrie 2020
Nr.lS6

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.36,titular doamna
BACILA ELENA,incepand cu data de 01.12.2020
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate, prezentat de d-na Popovici Mihaela, Inspector
superior m cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dornesti, inregistrat sub nr.8151 din data de 17.11.2020;
-Prevederile aJ1.20 alin.(a) si ale aJ1.21 din Legea nr.416/200 1 privind venitul minim garantat (actualizata) cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului Romaniei nr.50/28.0l.2011(*actualizata*)pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a 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;
-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 111'.920\20 Il;
In temeiul art.l96 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.20 19,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 0l.12.2020 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar 111'.36,
titular doamna BACILA ELENA ,avand CNP:2580121333210, deoarece titulara este plecata in strainatate.
Art.2.Se va recupera ajutorul pentru incalzirea locuintei,incasat necuvenit,pentru perioada decembrie 2020martie 2021,in suma de 232 lei.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei 111'. 38 \ 13.0l.2014
emisa de.
primarul comunei Dornesti ,judetul Suceava.
Art.4.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare.
.
Art.S. Inspectorul social si compartimentul financiar contabil- vor duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

n

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,

PRIMAR,
Gheorghe LUT ~I

Elena-Emilia

,
Dornesti, /-Nr. 1151-

_}

Noiembrie

2020

ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.235,titular doamna
MARCU REBEICA EMANUELA,incepand cu data de 01.12.2020
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 Dornesti, inregistrat sub nr.8150 din data de 17.11.2020;
-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;

DI SPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.12.2020 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar
nr.235, titular
doamna
MARCU REBEICA EMANUELA ,avand
CNP:6000607330542, deoarece
titulara,impreuna cu familia, este plecata in strainatate.
Art.2.Se va recupera ajutorul pentru incalzirea locuintei,incasat necuvenit,pentru perioada decembrie 2020martie 2021,in suma de 232 lei.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 43 \ 13.02.2020 emisa de
primarul comunei Dornesti Judetul Suceava.
Art.4.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. Inspectorul social si compartimentul financiar contabil vor duce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,

PRIMAR,
Gheorghe LUT

Elena-Emilia ANDRISAN

Domesti,
Nr./5'd

jff' Noiem~rie

2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEA VA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
pentru modificarea art.l . al Dispoziţiei nr. 143/23.10.2020

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 08.11.2020 - ora 13,00 la Şcoala primară din sat Iaz pentru alegerea
delegatului sătesc pe perioada mandatului consiliului local al comunei Dorneşti

Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.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.8153 din 17.11.2020
întocmit de secretarul general al comunei.

În temeiul art.196 alin.1 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.57/03.07.2019
administrativ cu modificările şi completăile ulterioare;

privind Codul

DISPUN:
unic. _Ş.ţ... ~l?J::9.1;>J ..mR~W.~~r~~.. m1.):~L .. P..i.şp'Q~iţ~~i .. m:.. !A.)/lJ.:!.Q:7.Q7.Q . P.f.i.yind convocarea
cetăţenilor cu drept de vot din sat Iaz comuna Dorneşti judeţul Suceava cu prezenţa fizică a acestora
la Adunarea sătească în data de 08.11.2020 - ora 13,00 la Şcoala primară din sat Iaz pentru alegerea
delegatului sătesc pe perioada mandatului consiliului local al comunei Dorneşti, după cum urmează.
Arţ~.tOl Se convoacă cetăţenii cu drept de vot din sat Iaz comuna Dorneşti judeţul Suceava
în curtea Şcolii primare din sat Iaz Jn..<;l.<}.t.<}..g.~ .. UJ2,2Q2Q..-..Qr1'!J),QQ la Adunarea sătească pentru
qf:gq.~q.df!..l?g9.ţHly:t.ş_9.Uq~
.. pe perioada mandatului consiliului local al comunei Dorneşti.
(2) Celelalte articole rămân neschimbate.
Articol

PRIMAR,

Dornesti,17 Noiemnbrie 2020
Nr.1S9

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

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind desemnarea personalului tehnic auxiliar la Secţiile de votare nr. 288, nr. 289 şi nr. 290
organizate la nivelul comunei Dorneşti judeţul Suceava, pentru buna organizare şi desfăşurare
a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile art.3 alin.(S)din H.G.nr.754/1O.09.2020 privind stabilirea măsurilor tehnice
necersare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputasţilopr din
anul 2020.
-Referatul compartimentului financiar -contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Dorneşti , înregistrat sub nr. 8246 din 20.11.2020.
În temeiul art.196 alin.(I) lit.b). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
DISPUN:
Art.l.Se desemnează P-.~ţşQp_~l\ll.ţghni~
..~~.i.U~:t;._lg.. Şg.c:ţ_Uk ..de.. votare.. m, __ 2.8JL.n-X, ..2.8.9.. ş.i.JJx!.2~O
organizate la nivelul comunei Dorneşti judeţul Suceava pentru buna organizare şi desfăşurare
a alegenlor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, după cum urmează:
-la Secţia de votare nr. 288 - doamna RADU Elena- Eugenia.
-la Secţia de votare nr. 289 - doamna BARNEA Ionel.
-la Secţia de votare nr. 290 - domnul NICULAICĂ Denis- Adrian.
Art.2. Persoanele desemnate ca personal tehnic auxiliar beneficiază de o indemnizaţie de 100 lei
pe zi de activitate dar nu mai mult de 3 zile, în baza listelor de prezenţă avizate de Preşedinţii
secţiilor de votare .
Art~.Secretarul general al comunei Dorneşti va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului
judeţul Suceava şi persoanelor nominalizate.
Contrasemneazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRlŞAN Elena- Emilia

Dornesti, 20 Noiembrie 2020
Nr.160

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE,
privind organizarea comisiei de inventariere a bunurilor materiale, a comisiei de analiză, avizare
şi valorificare a propunerilor de casare, declasare a bunurilor materiale
de la primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava şi unităţile subordonate, pe anul 2019

Luţa Gheorghe,primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere:
-Legea contabilitatii nr.82/I991(*actualizată)cu
modificările si completările ulterioare, ale
Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii;
-Legea nr.22/I969 privind angajarea gestionarilor,constituirrea
de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor, modificată şi completată prin Legea nr.54/1994.
-HG.nr.2230/I969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările şi completările
ulterioare.
-Prevederile art.ş şi art.6 alinuldin Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.2861 din
09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii;
-Raportul compartimentului
financiar-contabil prezentat de d-na. Şpac Nicoleta, Consilier
superior în aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti, judeţul Suceava înregistrat
sub nr.83s8 din 24.11.2020.
În temeiul art.ioe alin.u) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:
Art.r, Se organizează comisia de inventariere a bunurilor materiale, a comisiei de analiză, avizare
şi valorificare a propunerilor de casare, declasare a bunurilor materiale de la primăria
comunei Dorneşti judeţul Suceava şi unităţile subordonate, pe anul 2019, conform Anexei nr.i.
Art.z. Se organizează comisia de analiză ,avizare,casare,declasare şi valorificare a bunurilor
materiale ce urmează a fi scoase din funcţiune de la primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava
şi unităţile subordonate pe anul 2019 , conform Anexei nr.z.
Art.3. Se aprobă graficul efectuării inventarierii patrimoniului primăriei comunei Dorneşti judeţul
Suceava şi unităţilor subordonate pe anul 2019, conform Anexei nr.3.
Art.4. (l)La înceheierea exerciţiului financiar al anului 2019 se organizează inventarierea anuală a
elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii.
(2)Inventarierea bunurilor materiale de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii
din anul 2019 se va efectua astfel:
-inventarierea imobilizărilor necorporale prin constatarea existenţei şi apartenenţei
acestora la entităţile deţinătoare.
-inventarierea terenurilor , pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al
acestora şi altor documente potrivit legii.
-clădirile ,prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al
acestora.
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-imobilizările corporale(autovehicule, utilaje, etc) ,prin identificare şi pe baza
documentelor de proprietate şi tehnice.
(3)În listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale aflate în curs de
execuţie, se menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului.
Denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din
documentaţia existenţă(devize), precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data
inventarierii.
(4) Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-au întocmit formele de
înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere, distincte, iar lucrările de
investiţii care nu se mai execută fiind sistate sau abandonate se înscriu în liste de inventariere
distincte, menţionându-se cauzele sistării sau abandonării,aprobarea de sistare sau abandonare şi
măsurile care se propun la aceste lucrări.
(s)Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântprire , măsurare sau cubare, după
caz, iar bunurile ambalate intacte, se desfac prin sondaj, lucru care se menăionează în listele de
inventariere.
(6)Bunurile din domeniul public al statului şi a unităţii administrativ-teritoriale date în
administrare, concesionate sau închiriate instituţiilor publice,societăţilor,/companiilor naţionale
şui regiilor autonome potrviti legii, se inventariază şi se înscriu în listele de inventariere distincte
în cadrul acestor unităţi.
(7) Comisia de inventariere are obligaţia să controleze toate locurile în care pot exista
bunuri care trebuie supuse inventarierii.
(8)Toate bunurile care se inventariază se înscriu pe listele de inventariere, întocmite pe
locuri de depozitare,pe gestiuni,pe categorii de bunuri.
Art.g, Lucrările pentru declasarea şi valorificarea bunurilor materiale ce urmează a fi scoase din
funcţiune de la Primăria comunei Dorneşti şi de la unităţile subordonate, se vor efectua în
intervalul 02.12.2019 - 31.12.2019.
Art.6.Anexele nr.i, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.ş.Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dorneşti judeţul Suceava, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.8.Secretarul general al comunei Dornesti judetul Suceava, va comunica dispoziţia persoanelor
nominalizate si Instituţiei Prefectului judeţul Suceava.

PRIMAR,
Gheorghe r.;

Dornesti,
Nr.

16/

24

Noiembrie

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

2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiţie
executate pe raza comunei Dorneşti cât şi pentru recepţia obiectivelor de investiţie şi lucrărilor
curente, ce se vor derula în comuna Dorneşti judeţul Suceava în perioada anilor 2020- 2024

Gheorghe Luţa, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile art.54 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
-prevedertile Legii nr.50/1991 privind autoprizarea executării lucrărilor de construcţie, cu
modificările şi completările ulterioare.
-prevederile art.7 şi art.8 din Hotărârea Guvernului nr.444/2014 pentru modificarea şi
completarea
Regulamentului
de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, aprobat prin H.G. 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.57/03.07.2019
privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUN:
Art.I. Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiţie
executate pe raza comunei Dorneşti , _d:tJ._p_ş'__ c;:J,J._IJ)__urmează:
Numele si prenumele

NI.
crt.

Functia ocupata

Calitatea atribuită
în comisie
Presedinte

1.

LUCHIAN Constantin

Viceprimar

2.

FEDOREANU Luiza-Romanita

Inspector primărie

Membru

3.

CEPARU Ariela

Inspector primărie

Membru

4.

-

Membru

5.
6.

-

Inginer specialist
reprezent.Cons. Jud.Suceava
Ing. -reprezent.ISC Suceava

-

INVITATI:
- reprezentant excutant lucrare.
- reprezentant proiectant lucrare.
- diriginte de şantier -lucrare executată.

Membru
Membru
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Art.2. Se constituie Comisia de recepţie la obiectivele de investiţie şi lucrările curente, ce se
vor derula în comuna Dorneşti judeţul Suceava , _q_:t:l_P_~__G)JJ:I.l._1JţJ:I.l.~_~ţ;~~
Nr.
crt.

Numele si prenumele

Functia ocupata

Calitatea atribuită
în comisie

Viceprimar

Presedinte

1.

LUCHIAN Constantin

2.

FEDO REANU Luiza - Romaniţa

Inspector primărie

Membru

3.

CEPARU Ariela

Inspector primărie

Membru

Art.3. Comisia de recepţie desemnată la articolele precedente îşi va desfăşura activitatea conform
procedurii de lucru prevăzută în Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, aprobat prin HG.nr.274/2014 cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul
examinării urmând a fi consemnat într-un Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor) al
cărui model este prezentat în Anexa nr. 1 la regulament, pe care îl va înainta Primăriei comunei
Dornesti în termen de 3zile lucrătoare, împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fărăobiecţii
a recepţiei, amânarea sau respingerea ascesteia.
Art.4. Secretarul general al comunei , va comunica dispoziţia Instituţiei Prefectului-Judeţul
Suceava, persoanelor nominalizate şi consilierului de achiziţii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava.
Art.5. Dispoziţia se publică în Monitorul oficial local.

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

Gheorghe

Dornesti,24 Noiembrie
Nr.162

2020

ROMANIA

JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
"

privind nominalizarea membrilor Unităţii de Implemenare a Proiectului

" Imbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie în

comuna Dorneşti, judetul Suceava"

Luţa Gheorghe - Primar al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava
A vând în vedere ;
- prevederile Ghidului solicitantului Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de Investiţii
2c. -Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate; Obiectiv
specific OS 2.4-Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3-Îmbunătăţirea conţinutului digital şi

a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educaţie.
EDUCAŢIE;

e-incluziune, e-sănătate

şi e-cultură-SECŢIUNEA E

- ali. 16 alin. (1), alin. (3) şi alin. (5)-(7) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- mi. 4 alin. (1) şi (2) din Hotărârea nr. 325/2018 din 10 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se
stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată În proiecte finanţate din fonduri europene
nerambursabile
- Raportul nr. 8439/26.11.2020
al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Domeşti;
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 196 alin.(l) lit. b) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
"Îmbunătăţirea
conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie în comuna Dorneşti,
judetul Suceava" investiţie prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2-Tehnologia
Art.1.

Se nominalizează

membrii

Unităţii

de Implementare

a Proiectului

Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de Investiţii 2c.
Consolidarea aplicaţiilor TICpentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate; Obiectiv specific
OS 2.4-Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3. s-Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a
infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură-SECŢIUNEA E
EDUCAŢIE, în următoarea componenţă:
.

Nr.
crt.

1

3.
L4.

.. _

------

Nume le si prenumele persoanei

l-iLUŢA GI-IEOR9HE_
2.

__

._--_._------

ŞPAC NICOLETA DA NlELA
GHERMAN DAUNA -CAMELIA
~I CEPARU ARIELA
_
._ ..

Calitatea atribuita la nivelul
comisiei de evaluare
Manager de proiect
Responsabil financiar
Responsabil achiziţii
Responsabil tehnic

J

Art. 2. (1) Membrii echipei de proiect, nominalizaţi la art. 1, beneficiază de un spor calculat la
salariul de bază, potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, proporţional cu timpul efectiv lucrat pentru implementarea
activităţilor din cadrul proiectului, pe baza pontajului realizat lunar ,de responsabilul financiar şi avizat
de managerul de proiect.
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(2)Durata de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii
TIC sistemice În domeniul e-educaţie În comuna Dorneşti, judetul Suceava", va fi conformă contractului de
finanţare.

Art. 3. Dispoziţia
se comunică persoanelor desemnate, În termenul prevăzut de ali. 199 alin. (1) din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. (1) Prezenta dispoziţie se poate contesta în termen de 30 de zile de la comunicare, la Primăria
comunei Dorneşti, judeţul Suceava.
(2) În cazul în care solicitantul nu este mulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.
544/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.S. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului- judeţul Suceava, de către secretarul general
al comunei Domeşti, judeţul Suceava.

PRIMAR,

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

Domeşti , 26 noiembrie 2020

Nr.163

:o..

)

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea la cerere a doamnei RUSU MARIA în postul de asistent personal gradaţia 3
al adultului cu handicap grav IHANATIUC ATANASIE, la Primăria comunei Dorneşti judeţul
Suceava începând cu data de 01.12.2020

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
- Legea nr.448/2006,® privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologice de plicare a Legii nr.448/2006;
- Codul Muncii aprobat prin Lg. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completări le
ulterioare;
- Rapoartele de specialitate ale compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti
judeţul Suceava, înregistrate sub nr. 83 70/24.1l.2020 şi nr. 8437/26.1l.2020.

-Certificatul de încadrare în gradul de handicap nr.3865/21.05.2008 emis de Consiliul Judeţean Suceava Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap dosar administrativ nr. 252188.
- Cererea nr. 8197/19 .1l..2020 de angajare a doamnei Rusu Maria.

In temeiul art.l96 alin.(1) lit."b", din O.u.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei RUSU Maria în postul de Asistent personal gradaţia
3 al adultului cu handicap grav IHANATIUC Atanasie , la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava
începând cu data de 01.12.2020.
Art.2.Doamna RUSU MAaria angajată în postul de Asistent personal al adultului cu handicap grav
gradaţia 3, i se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.573 lei, începând cu 01.12.2020.
Art.3.Împotriva prevederilor acestei dispoziţii, persoana nominalizată poate depune constestaţie la
primarul comunei Dorneşti în termen de 30 de zile de la comunicarea actului administrativ, potrivit
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4.Dispoziţia se comunică prin grija secretarului general al comunei, Instituţiei Prefectului judeţul
Suceava persoanei angajate, compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului şi se publică în
monitorul oficial local.
::?:-';=~1-· .
-- tAb.
.-t'~
O
,,'~,
Gheorghe L

.:-~~''..;.i \
c~ \,.". . \ \':.

t3

\"

re

'~':,

\;(

\\~f~~ ~~;~\ ~~

~~C~O'
CtAVi\. ~
PR\N\~

Dornesti,27

Nr.164

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
-PRIMAR-

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

Luta Gheorghe ,primarul comunei Dornesti ,Judetul Suceava;
A vand 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.920/21.09.201 l pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OG.nr.70/2011;
- Raport privind privind stabilirea dreptului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni, combustibili
petrolieri pentru perioada sezonului rece, 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.8368 din 02.12.2020;
-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;
- Prevederile HGR nr.559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 416/200 l ,privind venitul minim garantat,aprobate prin HGR nr.50/20Il ,a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin
HGR nr.38/201 I,si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/201l privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\20 Il;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Se stabileste dreptul pentru ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri,
pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021 ,Ia un numar de 5 familii, in suma totala de
1150 lei, conform situatiilor centralizatoare care fac 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.

PRIMAR,
Gheorghe LUT .

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

Domesti

Nr.J6:!

or2.J Decembrie 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
-PRIMAR-

DISPOZITIE
privind plata ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri, în perioada sezonului rece Noiembrie 2020 - Martie 2021

Luta Gheorghe ,primarul comunei Dornesti ,Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Prevederile art.11 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. Nr.70/31.08.2011- privind
masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificările şi compeltărileulterioare;
-Prevederile H.G.R. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea Normelor metodologicer de aplicare a
prevederilor OUG.nr. 70/2011.
-Prevederile HGR. Nr. 778/09.10.2013pentru modificarea şi completareaNormelormetodologicede
aplicare a PrevederilorLegii nr. 416/2001 privindvenitulminimgarantat, aprobateprin HG. Nr.SO/2011 a
Normelormetodologiced aplicare a Legii nr. 277/2010pribvindalocvaţiade susţinerefamiliei, aprobate
prin HG. NR. 38/2011.
-Raportul prezentat de d-na. Popovici Mihaela ,Inspector in compartimentul social al Primariei
comunei Dornesti inregistrat sub nr.8369 din 02.12.2020;
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.l.Se aprobă plata ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne.cărbuni, combustibili
petrolieri, în perioada sezonului rece Noiembrie 2020 -Martie 2021 , în sumă totală de
1150 lei pentru un numar de 5 familii beneficiare, conform Statului de Plată care face

parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Cu drept de contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Compartimentul financiar-contabil
si domna Popovici Mihaela,Inspector
în
compartimentul social din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
ANDRIŞAN Elena- Emilia
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DISPOZITIE,
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
în şedinţa ordinară, la data de 17 Decembrie 2020, ora 13,00

Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.1(a) şi ale art.134 alin.(2), alin.(S) din O.u.G Nr.S7 din 03.07.2019
privind Codul administrativ, modificată şi completată prin o.UG. nr. 61/2020, în vigoare de la 12
mai 2020.
- Referat nr. 8709/07.12.2020 întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(S), art.13S
alin.(l) alin.(3)şi art.196 alin.llit.b) din Ordonanţa de Urgenţă Nr.S7/03.07.20l9 privind Codul
administrativ,cu modificări şi completări ulterioare,

DISPUNE:
Art.I. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava în Şedinţă ordinară la
data de 17.12.2020, ora 13,00 care se desfăşoară la Şcoala Primară din comuna Dorneşti, cu
Proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa, care face parte integrantă a dispoziţiei.
Art.2. Materialele de şedinţă înscrise în Proiectul ordinii de zi constând în Proiectele de hotărâre
Însoţite de referatele de aprobare ale initiatorului, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de
resort, documente ce stau la baza initierii proiectelor precum şi adrese .cereri informări de la capitolul
diverse , vor fi puse la dispoziţia consilierilor în format letric şi electronic prin e-mail /
WahatsApp , potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin HCL. Nr.
41/20.11.2020.
Art.3.Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi, vor fi înaintate spre avizare
comisiilor de specialitateale 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.S.Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va aduce la îndeplinire prevederile
dispoziţiei.
Art.6.Dispoziţia şi 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,
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Proiectul

Ordinii de zi

al__ Ş~IDnţ~i__Ordinare __ ~_C_9_nşj_l_iww __LocalalcomuneiDorneşt]

m_J;'ţ __data __de __ rz,l~,~Q~Q

l.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Dorneşti, judeţul Suceava din data de 20.11.2020.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr. 2354/09.12.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului
local al comunei Dornesti, judetul Suceava pentru o perioadă de 3 luni.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr. 8604/03.12.2020
- Raportul secretarului general al comunei înregistrat sub nr.8624/04.12.2020.
- Ş_~ş!}lidti _f1__y-li SQn_Ş1J._JtfJ.ţ_il!__de la Comisia pentru administrarea domeniului public si privat al
comunei, amenajarea teritoriului si urbanism, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice si a drepturilor cetăţenilor .
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr. 2355/09.12.2020 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.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.8669/04.12.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.8721/08.12.2020.
-=- Ş_~ş!}lic;itl _f1__y-li SQn__şgltfJ.ţ_jl!__ de la Comisia pentru activităţi social - culturale si culte,muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport, turism, învăţământ, sănătate şi tamilie .
Initiator: primar LUŢA Gheorghe.
4.Proiect de hotărâre nr. 2356/09.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.8670/04.12.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.8722/08.12.2020.
- Se_sQlis;i1ă_A_yizSQ_n_ş_ u_ltfl_tiY_de
la Comisia pentru ectivităţi economico - financiare, programe de
dezvoltare economico-socială, agricultură şi protecţia mediului .
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
S.Proiect de hotărâre nr.2357/09.12.2020 privind aprobarea taxelor locale pentru anul 2021 în
comuna Dorneşti judeţul Suceava.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.8671/04.12.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.8724/08.12.2020.
- Ş_e_sgJj_cj_tgtl.!: :i~ (;_O_l)ş_ultf1_ti_v_dela Comisia pentru activităţi economica _ financiare, programe de
dezvoltare economica-socială, agricultură si protecţia mediului .
Iniţiator: primar LUŢ A Gheorghe.
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6.Proiect de hotărâre nr.23S8/09.12.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează să fie efectuatre de persoanele apte
de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, pentru anul 2021 în comuna Dorneşti judeţul Suceava.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.8707/07.12.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului de asistenţă socială nr.8723/08.12.2020.

- S_e;_şglic;.iti_fi_y.iz.consuluuiv: de la Comisia pentru activităţi social - culturale şi culte,muncă şi
protecţiesocială,protecţie copii, tineret, sport, turism, învăţământ,sănătate şi familie.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
7.Proiect de hotărâre nr. 23S9/09.12.2020

privind aprobarea dreptului de urz şi servitute la
SCDELGAZ-GRID S.A. Târgu Mures România a suprafeţei de 40 mp. teren intravilan din
domeniul public al comunei Dorneşti, judeţul Suceava în vederea instalării de cablu electric
subteran necesar racordării la reţeaua electrică a locuinţei domnului Olariu Cristinel din
comuna Dorneşti judeţul Suceava
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.862S din 04.12.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.8708 din 07.12.2020.

- S.e;_şglkiti_f1_y.iz.consultstiv:de la Comisiapentru administrarea domeniului public şi privat al
comunei, amenajarea teritoriuluişi urbanism, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilorcetăţenilor .
Iniţiator: primar LUTA Gheorghe.
8.. Proiect de hotărâre nr. 2360/09.12.2020 privind aprobarea organizam reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Dorneşti judeţul Suceava , pentru anul
şcolar din anii 2021- 2022.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.8672/04.12.2020 .
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.871S/08.12.2020.

.: S.e;_şglkiti _f1_y.iz.consultstiv: de la Comisiapentru activităţisocial - culturale şi culte,muncă şi
protecţiesocială,protecţie copii, tineret, sport, turism, învăţământ,sănătate şi familie.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.

A)- Proces-verbal privind alegerea delegatului sătesc pentru sat.IAZ , comuna Dorneşti pe
perioada mandatului consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava 2020-2024.
B)- Memoriu privind obiective culturale şi spirituele ale comunei Dorneşti , înregistrat
sub nr. 8273/23./11.2020 formulat de : Preot Fedoreanu Niolae , Inv.ăţtor Aga Gheorghe şi dl.
Sorohan Valeriu din comuna Dorneşti judeţul Suceava.

PRIMAR,
LUŢA " epr~pe

