ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind

stabilirea dreptului la alocatia

pentru sustinerea

familiei

ROBU LARISA ADELINA
începand cu data 01.02.2021

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.553 din 25.01 .2021.
-Prevederile al1.17 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata).
In temeiul ar1.196 alin.( I )li1."b",din
O.U.G.;nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ

in

DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.02.2021 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei,
doamnei ROBU
LARISA ADELINA CNP.2950918071371 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 150 lei,
incepand cu data de 01.02.2021.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.lnspectorul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Dornesti, vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

D ornes ti1.
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lanuane 2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea

familiei

IORGA IONUT SAMUEL

începand cu data 01.02.2021

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.556 din 25.01.2021.
-Prevederile art.17 din Legea nr.277 din 24.12.2010 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.1.lncepand cu 01.02.2021 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, domnului IORGA
IONUT SAMUEL CNP.1940622330567 care are in crestere si întreţinere 4 copii in varsta de pana la 18 ani.
Art.2.Familia prevazuta la art.1 va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 300 lei,
incepand cu data de 01.02.2021.
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
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al domnului NAIDA MIHAI DOREL,
asistent personal al adultului cu handicap grav NAIDA SIDON IA,
incepand cu data de 25.01.2021

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.579 din 25.01.2021;
- Certificatul de deces nr.50 din 23.01.2021 ,al d-nei Naida Sidonia,emis de Primaria
Municipiului Radauti.
.
- 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. 201 9, privind Codul administrativ;

DIS PUN:
Art.1.lncepand cu data de 25.01.2021 inceteaza Contractul de munca al domnului
NAIDA MIHAI DOREL ,asistent personal al adultului cu handicap grav NAIDA
SIDONIA,urmare decesului
adultului
cu handicap
grav
din
data
de
22.01.2021, inregistrat la Primaria Municipiului Radauti,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 interesaţe.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

. PL.1••-"

Dornesti,_....:.:_
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Nr.
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind

plata indemnizatiei cuvenite adultului cu handicap
PLESCA STEFAN, incepand cu data de 01.02.2021

grav,

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
Raportul de specialitate prezentat de d-na Popovici Cornel ia Mihaela ,Inspector in
compartimentul de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 642 din 27.01.2021;
Cererea persoanei cu handicap grav inregistrata sub nr.642 din 27.01.2021;
Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.5642 I 08.12.2020 eliberat de

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judetean
Suceava;
Acordul DGASPC inregistrat sub nr. 60828 din data de 21.01.2021;
Prevederile art.42 alin.1 si 2 si ale art.43 alin .3 din Legea nr.448/2006 privind
protectia si drepturile persoanelor cu handicap grav;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.5?\03.0?2019,privind Codul administrativ;

DIS

PUN:

Art.1.lncepand cu data de 01.02.2021 se aproba plata indemnizatiei de 1386 leilluna,
adultului cu handicap grav ,PLESCA STEFAN,CNP :1600122333220, deoarece doreste
sa beneficieze personal de aceasta.
Art.2.Plata indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav, PLESCA STEFAN,se va
face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in gradul de handicap eliberat de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Art.3.Secretarul comunei si compartimentul financiar -contabil,vor aduce la indeplinire
prevederile

prezentei dispozitii.

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

Dornesti,
Nr. ;(11
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Ianuarie 2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea la cerere a domnului COSTIUC FLORIN- COSTEL în postul de Asistent
personal gradaţia 2 al adultului cu handicap grav ILIE Domnica, la Primăria comunei Dorneşti
judeţul Suceava,
începând cu data de 01.02.2021, 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
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 completări le ulterioare;
-Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
-Rapoartele cornpartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti judeţul
Suceava, înregistrate sub nr. 671/691 din 28.01.2021.
-Certificatul de încadrare În gradul de handicap 111'.594.f/17.12.2020
emis de Consiliul Judeţean Suceava Comisia de evaluare a persoanelor adu/le cu handicap dosar nr. 48228.
-Cererea de angajare 111'.634/26.01.2021
formulată de Costiuc Florin- Costel.
In temeiul art.l96 alin.(1) lit."b", din O.U.G.li. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă încadrarea la cerere a domnului COSTIUC FLORIN- COSTEL în postul de Asistent
personal gradaţia 2 al adultului cu handicap grav ILIE Domnica, la Primăria comunei Dorneşti judeţul
Suceava, începând cu data de 01.02.2021,
pe perioada valabilităţii Certificatului de handicap.
Art.2.Domnului COSTIUC FLORIN-COSTEL angajat 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
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.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.
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena - Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 28 Ianuarie 2021

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind stabilirea salariului de bază lunar pentru angajaţii Primăriei comunei Dorneşti judeţul
Suceava din compartimentul de asistenţă socială, începand cu O 1 Februarie 2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere.
- prevederileart. 164 alin.(l) şi (l ') din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
-prevederile art:.18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
- Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dorneşti, judeţul Suceava înregistrat sub nr.635 din 26.01.2021;
În temeiul art.196 alin.(l) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
DISPUN:
Art.1. Începând cu O 1.02.2021
se stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2300 lei pentru angajaţii
Primăriei comunei Dorneşti judeţul Suceava din compartimentul de asistenţă socială, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Compartimentul financiar- contabil, din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti,
va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.3. Prin grija secretarului general al comunei , dispoziţia se comunică persoanelor angajate,
compartimentului financiar -contabil ,Instituţiei Prefectului judeţul Suceava şi se publică în monitorul
oficial local.

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

Dornesti, 28 Ianuarie 2021
Nr.16

ANEXA LA DISPOZITIA NR.
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Numele si
prenumele
Istratoaie

Paraschiva

Hij Olga
Popescu

Sofroni

Angelica

Iftimie

Salariul de baza
incepand cu
01.02.2021

Salariu de baza
decembrie 2020

Indemni
zatie hrana

Asistent personal.
gradatia O

2300

2232

347

Asistent personal,
gradatia O
Asistent personal,
gradatia O

2300

2232

347

2300

2232

347

Asistent personal.
gradatia O

2300

2232

347

Functia

Compartiment financiar contabil,
Spac Nicoleta Oaniela

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 183,
titular domnul MARCU VASILE VIOREL, incepand cu 01.02.2021
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.724 din 29.01.2021;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/200l privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile art.33,alin.l
,lit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei nr.SO/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/200l 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.SS9/20l7 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 4l6/200l,privind venitul minim garantat, aprobate prin HGR nr.SO/20l1,a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin
HGR nr.38/20l1,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 a11.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.S7\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.02.2021 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.183,
titular domnul MARCU VASILE VIOREL ,avand CNP:1840131330549, deoarece beneficiarii nu
au efectuat orele de munca.
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 d-na Popovici Cornelia-Mihaela,Inspector superior in
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,

\

:~
I

I

Dornesti,
Nr. j 1=

.J! 9

Ianuarie 2021

Elena-Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 231,
titular domnul GINGA VASILE,incepand cu 01.02.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Domesti,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.723 din 29.01.2021;
-Prevederile art.14 din Legea 111'.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile art.33,alin.l
,lit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei 111'.50/20 Il pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/200 1 privind venitul minim garantat, actualizata;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 111'.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 111'.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 Legi i 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,aprobate prin
HGR nr.38/2011,si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\2011;
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.02.2021 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.231,
titular domnul GINGA VASILE .avand CNP:1581217333214, deoarece beneficiarii nu au efectuat
orele de munca.
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 d-na Popovici Comelia-Mihaela,Inspector supenor in
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe UTA

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,

.•

Domesti el.t} Ianuarie 2021
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Elena-Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 216,
titular doamna MATEI LETITIA, incepand cu 01.02.2021
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.725 din 29.01.2021;
-Prevederile art.l4 din Legea nr.416/200 1 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare; .
-Prevederile art.33,alin.l
,lit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,actualizata;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.20 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 nr.920\2011;
In temeiul art.196 alin.( 1) lit."b" din OUG nr.57\03 .07.20 19,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.02.2021 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.216,
titular doamna MATEI LETITIA ,avand CNP:2590710333212, deoarece beneficiarii nu au efectuat
orele de munca.
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 d-na Popovici Cornelia-Mihaela,Inspector superior in
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorg e LUTA

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 146,
titular doamna PLESCA ELENA NICULINA, incepand cu 01.02.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Domesti,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.726 din 29.01.2021;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/200 l privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile art.33,alin.l ,Iit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei nr.50/20ll 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.l2.2016
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.70/201l privind masurile de
protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\20 Il;
In temeiul att.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.lncepand cu data de 01.02.2021 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.146,
titular doamna PLESCA ELENA NICULINA ,avand CNP:2840924332597, deoarece beneficiarii nu
au efectuat orele de munca.
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 d-na Popovici Comelia-Mihaela,lnspector supenor in
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorgh LUTA

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

Domexti, oPg
Nr._o(o.__
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Ianuarie 2021

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA

.

COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DIS POZITIE
•
privind numirea responsabilului
cu evidenţa militară,
la nivelul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere:
- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărarew.
- Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de
asediu,la mobilizare şi pe timpul stării de război.
-Hotărârea Guvernului nr.370/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003
privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare.
-Referatul prezentat de secretarul general al comunei, Înregistrat sub nr.672 din 28.01.2021.
In temeiul art. 155 si ale art.196 alin. (1) Lit. "b" din Ordonanta de Urgenta nr. 59/2019 privind Cdul
adminsitrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:

Articol unic. Doamna Andrişan Elena- Emilia,având funcţia publică de conducere de secretar
general al comunei Dorneşti, judeţul Suceava se numeşte responsabilă cu evidenţa militară ,Ia
nivelul comunei Dorneşti, judeţul Suceava.

Contrasemneazza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti,

Nr.

tll

1

Februarie

2021

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA

.

COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare,
la nivelul comunei Dorneşti, judeţul Suceava

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere:
-Legea nr. 477/2003privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărarew.
-H.G.R.nr.370/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
nationale si a teritoriului pentru apărare.
-Referatul prezentat de secretarul general al comunei, Înregistrat sub nr.673 din 28.01.2021.
În temeiul art. 155 si ale art.196 alin.(l) lit."b" din Ordonanta de Urgenta nr. 59/2019 privind Cdul
adminsitrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:

Art.1. Se constituie Comisia pentru probleme de apărare la nivelul comunei Dorneşti Judeţul Suceava, În
următoarea componenţă:
Presedinte: - Luchian Constantin, Viceprimarul comunei Dorneşti.
Secretar:
- Andrisan Elena- Emilia , Secretar general al comunei Dorneşti.
Membrii:
- Spac Nicoleta- Daniela , Consilier.
- Fedoreanu Luiza- Romanita, Inspector.
- Popovici Mihaela Cornelia , Inspector.
- Ceparu Ariela, Inspector.
- SpÎnu Alina Dorinela, Referent.
Art.2.Comisia pentru probleme de apărare va avea următoarele atributii:
a)-Întocmeşte planul de activitate,
b)-organizează,coordonează şi Îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare,ce se desfăşoară În cadrul Primăriei comunei Dorneşti,potrivit legii.
c)-stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru Primăria comunei Dorneşti În caz de mobilizare şi
responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia.
d)-elaborează şi actualizează documente de mobilizare.
e)-controlează Întreaga pregătire de mobilizare prin :Întocmirea documentelor,activităţile privind
capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare, modul de desfăşurare a lucrărilor ,măsurilor şi acţiunilor
cuprinse În documentele de mobilizare, derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare, modul de
cheltuire a fondurilor alocate de la buget În acest scop.
f)-elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planul de pregătire.
g)-analizează anual, În primul trimestru,stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi acţiunile
necesare.
h)-Întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării
măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare.
i)-alte atribuţii considerate necesare În acest domeniu.
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Art.3.Membrii comisiei susmenţionate se autorizează În vederea lucrului cu documente secrete de
serviciu.
Art.ş.Se desemnează doamna Andrişan Elena- Emilia, secretar general al comunei , În vederea
Întocmirii lucrărilor de evidenţă militară şi M.L.M.
Art.g.Preşedintele şi membrii comisiei pentru probleme de apărare vor aduce la Îndeplinire prevederile
dispoziţiei.

Contrasemneazapentru legalitate,
Secretargeneralal comunei
Elena EmiliaANDRIŞAN

Dornesti, 1 Februarie 2021
Nr.

:2_iZ_

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE
,
privind încadrarea la cerere a doamnei TOPALĂ ELENA în postul de Asistent personal gradatia
2 al adultului cu handicap grav TOPALĂ Mihaela, la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava,
începând cu data de 01.02.2021, 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
completări le 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 completările
ulterioare;
-Rapoartele de specialitate alecompartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorneşti
judeţul Suceava, înregistrate sub nr. 869/873 din 29.01.2021.

-Certificatul de încadrare În gradul de handicap nr.5916/17.12.2020 emis de Consiliul Judeţean Suceava Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap dosar I1r. 54130.
-Cererea de angajare nr.528/22.0 1.2021

a doamnei Topală Elena.

In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din O.U.G.nr.
modificările şi completări le ulterioare;

57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu

DISPUN:
Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei TOPALĂ ELENA în postul de Asistent personal
gradaţia 2 al adultului cu handicap grav :-rOPALAĂ Mihaela, la Primăria comunei Dorneşti judeţul
Suceava, începând cu data de 01.02.2021, pe perioada valabilităţii Certificatului de handicap.
Art.2.Doamnei TOPALĂ ELENA, 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 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.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.
Art.1.

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modificarea numarului de ore care trebuie efectuate de catre beneficiarii
ajutorului social ,conform Legii 416\2001,privind venitul minim garantat, incepand cu
anul 2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Prevederile art.14 si art.32 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.4\ 13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza
minim brut pe tara garantat in plata si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.778\09.10.2013
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416\2001, privind venitul minim garantat,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.50\2011,a
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277\2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.38\2011 si a Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.70\2011 privind masurile de protectie
sociala in perioada sezonului rece ,aprobate prin Hotararea Guvernului nr.920\2011;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, avand functia publica de Inspector
superior in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Domesti ,inregistrat sub
nr.l 058\09.02.2021;
In temeiul art.196 alin.llit.b din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:

Art.1.Incepand cu anul 2021 se aproba modificarea numarului de ore care trebuie efectuat de catre
beneficiarii de ajutor social,conform anexei care va 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 vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorgh LUTA

Dornesti,
Nr. r)!.&

J

:1

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR
DISPOZITIE
privind modificarea numarului de persoane si a cuantumului ajutorului social,pentru
dosar nr.230,titular doamna PLESCA RAMONA, incepand cu 01.03.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na Popovici Cornelia Mihaela ,Inspector in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr. 1074 din
10.02.2021;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.32 din HGR.nr.501 28.01.2011(*actualizata*)pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat(actualizata)
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si pentru
stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DIS PUN:
Art.1.lncepand cu data de 01.03.2021 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului social,pentru dosar nr.230, titular doamna
PLESCA
RAMONA,CNP:2901119330538, deoarece se include in dosar,la cerere, fiul MARCU
ALBERT BENIAMIN,CNP:5200327330535.
Art.2.lncepand cu data de 01.03.2021, pentru dosar nr.230, titular doamna PLESCA
RAMONA, se stabileste un ajutor social in cuantum de 600 lei, de care vor beneficia sapte
persoane.
Art.3.Pentru cuantumul stabilit, domnul MARCU VASILE VENIAMIN, avand CNP:
1870210335921, trebuie sa efectueze lunar un numar de 44 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 91\30.06.2020
emisa de primarul comunei Dornesti, judetul Suceava.
Art.5.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6.Compartimentul de asistenta sociala va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LU

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

Dornesti,
Nr. 02!T

I1 Vv"

Februarie 2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
STINGA FLORENTINA
începand cu data de
01.03.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Domeşti înregistrat sub nr.1123 din 11.02.2021
-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.l96 alin.(1)lit."b",din o.u.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.l.începand cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
STINGA FLORENTINA având 2881024332598 deoarece sunt plecati din localitate.
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
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

4\TA

PRIMAR,
Gheorg

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

~

Domesti .~~.februarie )2021

NR .. :~~ ....

I

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
ICHIM
MIHAELA
începand cu data de
01.03.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent
medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Domeşti înregistrat sub nr.1117 din 11.02.2021
-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.1.Începand cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei ICHIM
MIHAELA având CNP.2750817333241 deoarece s-au marit veniturile familiei
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
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Il

D ornesti. .. :... c.lebruane.

NR

:li-

.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
MOISIUC HAJ DANIELA MONICA
începand cu data de
01.03.2021

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.1122 din 11.02.2021
-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.(I)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.1.Începand cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
MOISIUC HIJ DANIELA MONICA având 2950321330555 deoarece sunt plecati din localitate.
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,
Gheorgh " LUTA '

.
Domesti. n~~b
le ruarte

NR

$._8

.

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
CORNEA IOANA ALEXANDRA
începand cu data de
01.03.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Domeşti înregistrat sub nr.1120 din 11.02.2021
-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.l2.2016 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.l96 alin.(1)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.1.Începand cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
CORNEA IOANA ALEXANDRA
având CNP.2950309330521 deoarece sunt plecati din
localitate.
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
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Gheorgh LUT A

Domesti.

NR

bL9

~:LC.leb ruane.
.

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
MUNIAK
ELENA
începand cu data de
01.03.2021

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. 1118 din 15.02.2021
-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.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.1.Începand cu O 1.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
MUNIAK ELENA
având 2840517330540 deoarece sunt plecati din localitate.
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

Dornesti

NR

{r... februarie \JW21

30

.

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
FABIAN ALEXANDRA
începand cu data de
01.03.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar în
compartimentul social în cadrul Primăriei comunei Domeşti înregistrat sub nr. 1219 din 15.02.2021
-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.(1)lit."b",din O.u.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
DISPUN:
Art.1.Începand cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
FABIAN ALEXANDRA având 2890426330559 deoarece familia s-a mutat din localitate.

din cadrul Primariei comunei

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Domesti
NR

31

I.f. februari
.

2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL

SUCEAVA

COMUNA

DORNEŞTI

- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa ordinară, la data de 26 Februarie 2021, 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.(5) din O.U.G Nr.57 din 03.07.2019 privind Codul

administrativ, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 61/2020, În vigoare de la 12 mai 2020.
- Referat nr. 1330/17.02.2021 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.(5),
alin.(3)şi
art.196
alin.l
lit.b) din Ordonanţa
de Urgenţă Nr.57/03.07.2019
administrativ,cu modificări şi completări ulterioare,

art.135 alin.(l)
privind Codul

DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava În Şedinţă ordinară la data
de 26 Februarie 2021, 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 înscrlse În Proiectul ordinii de zi constând În Proiectele de hotărâre

Însoţite de referatele de aprobare ale iniţiatorului, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort,
documente ce stau la baza initieriiproiectelor precum şi adrese ,cereri informări de la capitolul diverse ,vor fi
puse la dispoziţia
consilierilor În format letric şi electronic prin e-mail /WahatsApp, conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărârea nr. 41/20.11.2020.
Art.3.Proiectele
de hotărâre Înscrise pe Proiectul ordinii de zi, vor fi Înaintate spre avizare

comisiilor de specialitate ale consiliului local, indicate În Anexă.
Art.4.Consilierii
locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente
hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi.

asupra proiectelor de

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.
P R I MAR,
Gheorghe
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Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Dornesti
Nr.

3t

_li

Februarie '2.~21
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ANEXA-la

Proiectul
al Sedintei
,
,

Dispoziţia nr.32/1g.02.2021

Ordinii de zi

Ordinare a Consiliului Local al comunei
din .datauc 26_f_e_b_ruari_e_2._0_2_1

Dornesti,

1.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Domeşti, judeţul Suceava din data de 17.12.2021.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.

2. Proiect de hotărâre nr. 2101 din 05.02.2021 privind atribuirea de denumiri de străzi în
comuna Dorneşti judeţul Suceava.
- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.872/02.02.2021.
- Raportul de specialitate al compartimentului agricol, cadastru şi urbaism nr.1005/05.02.2021.

- Ş_e_sQlisrrCLllv]1SQ!lJ_0_tgtjy_dela Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţenilor .

Initiator: primar LUŢA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr. 2102 din 12.02.2021privind aprobarea Actelor adiţionale de modificare
şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava,să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a
Consiliului director al Asociaţiei,precum şi împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală
a Asociaţiei prin reprezentantul său legal, Preşedintele Asociaţiei, în numele şi pe seama
comunei Dorneşti.Actele adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul
Suceava.
- Referat de aprobare al primarului comunei
- Raportul de specialitate al compartimentului

Dorneşti nr.9S3/03.02.2021.
financiar contabil nr.1127/11.02.2021.

::.. _Ş_fL ?.oJjgr_g_~il_c.Ql]_sy/!aJiy'_de la Comisia pentru activităţi economica - financiare ,
programe de dezvoltare economico-socială, agricultură şi protecţia mediului .

Iniţiator: primar LUŢAGheorghe.
4.Proiect de hotărâre nr.2103 din 12.02.2021 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 judeţul Suceava nr.955/04.02.2021.
- Raportul

de specialitate al compartimentului

financiar

contabil nr.1124/11.02.2021.

:_~5Q/!.fi1q_l:!vlz_cQfJ_Şl:!./tCJ!N_ de la Comisia pentru activităţi social - culturale şi culte,muncă
şi protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport, turism, Învăţământ, sănătate şi familie.
Initiator: primar LUŢA Gheorghe.
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5.Proiect de hotărâre nr. 2104_ din 12.02.2021
privind aprobarea contului de încheiere
exerciţiului bugetar pentru trimestrul expirat -IV-din
anul 2020 .

a

- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava nr.956/04.02.2021.
- Raportul

de specialitate

al compartimentului

financiar

contabil

nr.1125/11.02.2021.

- Ş.e_ ş_oJjgtg_I!Yl.?_c.Q115.Yl.!aJiJ!._de la Comisia pentru activităţi economico - financiare,
programe de dezvoltare economico-socială, agricultură şi protecţia mediului
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
6.Proiect de hotărâre nr. 2105 din 12.02.2021 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea separată
şi transportul separat al deşeurilor municipale şi deşeuri lor similare,depozitarea deşeurilor menajere
comunale fracţie-umedă
şi colectarea separată, transportul separat , sortarea şi valorificarea
deşeuri lor municipale fracţie-uscată , începând cu data de 01. 03.2021.
- Referat de aprobare

al primarului comunei

Dorneşti judeţul Suceava nr.954/04.02.2021.

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil

nr.1126/11.02.2021.

- Ş.e_ ş_oJjgtjj_l!.vl.?_c.Ql1s.Yl.!aJiJ!._de la Comisia pentru activităţi economico - financiare,
programe de dezvoltare economico-socială, agricultură şi protecţia mediului .
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
7.Proiect de hotărâre nr.2106 din 12.02.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului
comunei Dorneşti, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi
Canalizate Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi
completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare
Suceava şi împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin
reprezentantul său legal, Preşedintele Asociaţiei, în numele şi pe seama UAT comuna Domeşti,
Judeţul Suceava, Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Actul Adiţional la Statutul AJAC Suceava.
- Referat de aprobare al primarului

comunei Dorneşti judeţul Suceava nr.1004/05.02.2021.

- Raportul de specialitate al compartimentului

financiar contabil nr.1156/12.02.2021.

:... ~€!... ş_oligtg_fiYl.?_cQl1sJd/!aJi)!__de la
Comisia pentru activităţi economico - financiare,
programe de dezvoltare economico-sociolă, agricultură şi protecţia mediului

Initiator: primar LUŢA Gheorghe.

$' Rapoarte, ceren, întrebări. intemelări.
A.)
Dorneşti -

RAPORT nr.468/20.01.2021

al compartimentului

de asistenţă

socială

al Primăriei

privind activitatea aistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată În
semestrul-Il-din anul 2020.
B.) Cererea nr.560/25.01.2021
a domnului MAGDICI Alexandru Florea -reprezentat al SC*
RDIA COMISIONAR* SRL privind solicitarea concesionarii fără licitaţie publică a terenurilor aferente
parcelelor nr. 36374,36375,36376 Dorneşti, pentru extinderea construcţiilor.
c.) Cererea nr. 1050/08.02.2021 a domnului CÎRDEI Daniel cu domiciliul În com. Dorneşti nr.
1173 care solicită concesionarea, vânzarea/ Închirierea parcelei cadastrale nr. 36374 proprietatea
Primăriei Dorneşti.
D.)Cererea
nr.1070/09.02.2021
a domnului PITUC Gheorghe
cu domiciliul
În comuna
Dorneşti nr. 187 care solicită concesionarea ,vânzarea / Închirierea
parcelei cadastrale nr. 36374
proprietatea Primăriei Dorneşti.
E.)Cererea nr.1071/09.02.2021 a doamnei VACULlŞTEANU Georgeta-Elena cu domiciliul În
9
parcelei cadastrale

PRIMAR,

LUŢA Gheorghe

