ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR -

DISPOZIŢIE
privind

Încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
ZAHARIE
RODICA
Începand cu data de
01.01.2021

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.9286 din 30.12.2020
-Prevederile art.32 din Legea nr.277 din 24.12.2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile OUG. Nr.93/08.12.20
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.
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 01.01.2021
Încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei
ZAHARIE
RODICA având CNP.2850803330535
deoarece este plecata 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.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al doamnei COTOS LlLIANA,
asistent personal al adultului cu handicap grav COTOS ANA,
incepand cu data de 01.01.2021

Luta Gheorghe,primarul
comunei Dornesti,Judetul
Suceava;
Avand in vedere:
Raportul de specialitate
al d-nei Popovici Cornelia
Mihaela,lnspector
in
compartimentul de asistenta
sociala la Primaria comunei Dornesti,inregistrat
sub
nr.9283 din 31.12.2020;
- Certificatul de deces seria 011 nr.122325 din 25.11.2020,al d-nei COTOS ANA,emis
de Primaria Municipiului Suceava.
- Prevederile
art.55 lit."a" din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu

modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.39 alin(4) din Legea nr.448\2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap(**republicata**) cu modificarile si completarile
ulterioare;
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 01.01.2021 inceteaza Contractul de munca al doamnei
COTOS LlLIANA ,asistent personal al adultului cu handicap grav COTOS ANA,urmare
decesului adultului cu handicap grav din data de 25.11.2020,inregistrat la Primaria
municipiului Suceava,judetul Suceava.
Art.2.Doamna Popovici Cornelia Mihaela,lnspector
la Primaria
comunei
Dornesti,judetul Suceava va aduce la indeplinire prevederile dispozitiei.
Art.3.Secretarul comunei Dornesti ,judetul Suceava va comunica dispozitia in termen
legal persoanelor si institutiilor interesate.

PRIMAR,
Gheorghe LUTA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
cerere a doamnei CARPIUC Georgeta în postul de Asistent personal al
adultului cu handicap grav CARP/VC Felicia, la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava
începând cu data de 01.01.2021
privind încadrarea la

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 cornpletările ulterioare;
- Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
- Rapoartele de specialitate ale cornpartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti
judeţul Suceava, înregistrare sub nr. 9284/9319/31.12.2020.
-Certificatul de încadrare În gradul de handicap nr.5012/10.1l.2020
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap- dosar comisie

emis de Consiliul Judeţean Suceava
nr.53786.

-

-Cererea nr. 8503/2.12.2020
doamnei Carpiuc Georgeta şi Avizul DGASP Suceava nr. 132554/17.12.2020.
In temeiul art.196 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 CARPIUC Georgeta în postul de Asistent personal al
adultului cu handicap grav CARP/Ue Felicia , la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava începând
cu data de 0l.0l.202l.
Art.2.Doamna CARPIUC Georgeta, angajată ca Asistent personal al adultului cu handicap grav
gradaţia 2 , i se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.450 lei, începând cu 01.01.2021.
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.
PRIMAR,
Gheorghe L
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena - Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEA V A
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.106,titular
VIORICA , incepand cu data de 01.01.2021

doamna

NISTOR

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. 9287 din data de 31.12.2020;
-Prevederile art.20 alin.(a) si ale art.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.416/2001 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.50/20 11 ,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\20 11;
In temeiul art.196 alin.(1) Iit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind
Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 0l.0l.2021 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar nr.106,
titular doamna NISTOR VIORICA ,avand CNP:2350703333211, urmare decesului din data de 16.12.2020.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 115 \ 13.0 l.20 14 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.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Ernilia ANDRISAN
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al doamnei GUSETU AURORA,
asistent personal al adultului cu handicap grav MACOVEI IULlANA,
incepand cu data de 02.01.2021

Luta Gheorghe,primarul
comunei Dornesti,Judetul
Suceava;
Avand in vedere:
Raportul de specialitate
al d-nei Popovici Cornel ia Mihaela,lnspector
in
compartimentul de asistenta sociala la Primaria comunei Dornesti,inregistrat sub nr.13
din 04.01.2021;
- Certificatul de deces seria 011 nr.392801 din 02.01.2020,al d-nei MACOVEI IULIANA
, emis de Primaria comunei Dornesti.
- Prevederile
art.55 lit."a" din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile
art.39 alin(4) din Legea nr.448\2006 privind protectia si promovarea
drepturilor
persoanelor cu handicap(**republicata**)
cu modificarile si completarile
ulterioare;
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 02.01.2021 inceteaza Contractul de munca al doamnei
GUSETU AURORA ,asistent personal al adultului cu handicap grav MACOVEI
IULlANA, urmare decesului adultului cu handicap grav din data de
01.01.2021,inregistrat la Primaria comunei Dornesti,judetul Suceava.
Art.2.Doamna Popovici Cornelia Mihaela,lnspector
la Primaria
comunei
Dornesti,judetul Suceava va aduce la indeplinire prevederile dispozitiei.
Art.3.Secretarul comunei Dornesti ,judetul Suceava va comunica dispozitia in termen
legal persoanelor si institutiilor interesate.

PRIMAR,
Gheorghe LUTA

Dornesti, 02 Ianuarie 2021
Nr.5

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

