ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
CIORCAN RODICA
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. 1485 din 19.02.2021
-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
CIORCAN RODICA având CNP. 2700321333223 deoarece copilul Ciorcan Sanda Rebeca are un
numar de absente mai mare decat prevede legea.
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
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ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.12,titular doamna OLARIU
ANGELA, incepand cu data de 01.03.2021
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 Domesti, inregistrat sub nr. 1452 din data de 19.02.2021;
-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 Guvemului 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 Guvemului 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 Guvemului nr.920\2011;
In temeiul art.l96 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.03.2021 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar nr.12,
titular doamna OLARIU ANGELA ,avand CNP:2630404333206, deoarece beneficiaza de indemnizatie
conform Decretului-Lege nr.118\1990.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 142 \ 06.06.2017 emisa de
primarul comunei Dornesti judetul Suceava.
Art.3.Se va recupera suma de 58 lei reprezentand ajutor incalzire incasat necuvenit pentru luna martie 2021.
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.

PRIMAR,
Gheorgh LUT

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

Domesti, 03~
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei

DONISAN LENUTA RAMONA
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. 1453 din 19.02.2021
-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 O 1.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
DONISAN LENUTA RAMONA
având CNP. 2820424330556 deoarece tanara Juravle Rebeca
Antonia CNP. 6030217330548 a implinit varsta de 18 ani.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.SS412004,
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

c3.~ ....
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.231,titular domnul GINGA
VASILE, incepand cu data de 01.03.2021
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.1514 din data de 22.02.2021;
-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\20 11;
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.03.2021 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar nr.231,
titular domnul GINGA VASILE ,avand CNP:1581217333214, urmare plecarii in strainatate a sotiei GINGA
MILOZINA,CNP:2560211333212.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 18 \ 29.01.2021 emisa de
primarul comunei Dornesti Judetul Suceava.
Art.3.Se va recupera suma de 58 lei, reprezentand ajutor de incalzire, incasat necuvenit ,aferenta lunii martie
2021.
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.

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

Dornesti, 02_c2..__
Nr.3G'

Februarie

2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind avansarea doamnei IONESI LUCIA angajată în postul de asistent personal al persoanei
cu handicap grav greadaţia 2 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava în gradaţia 3 de
salarizare ,corespunzătoare
tranşei de vechime de la IOla 15 ani , începând cu 01.02.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere.
- prevederile art.l0 şi ale art.l S din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completări le ulterioare .
modificările şi completările ulterioare.
-Dispoziţia nr.1 O din 23.01.2020
de stabilire a salariului de bază lunar.
-Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dorneşti, înregistrat sub nr.16l0 din 23.02.2021.
În temeiul att.196 alin.I l ) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completăriule ulterioare.
DISPUN:
Art.1. Doamna IONESI Lucia angajată în postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav
gradaţia 2 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, avansează în gradaţia 3 corespunzătoare
tranşei de vechime de la 10 la 15 ani, începând cu data de 0l.02.202l.
Art.2.Doamnei IONESI Lucia asistent personal al persoanei cu handicap grav, gradaţia 3 , se
stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2573 lei prin aplicarea cotei procentuale de 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 01.02.2021
.
Art.3. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.4.Secretarul general al comunei Dorneşti judeţul Suceava, va comunica dispoziţia instituţiilor ŞI
persoanelor interesate.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Dornesti,23

Nr.37

Februarie 2021

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

încetarea

dreptului la alocaţia pentru susţinerea
MATEI ELENA GABRIELA
începand cu data de
01.03.2021

familiei

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. 1625 din 24.02.2021
-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.l.Începand cu 01.03.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei MATEI
ELENA GABRIELA
având CNP. 2930517330557 deoarece titularul dosarului este plecat in alta
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.

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

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
MATEI LOREDANA
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. 1699 din 26.02.2021
-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
LOREDANA având CNP. 6000911330569 deoarece titularului dosarului
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Gheorghe LUT A

Domesti !2..({;
.. februarie

NR ....

3.9...

familiei doamnei MATEI
i s-au marit veniturile.
administrativ nr.554/2004,
cadrul Primariei comunei

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 232,
titular doamna MARCU ZAMFIRA, incepand cu 01.03.2021
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.170 1 din 26.02.2021;
-Prevederile art.14 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Prevederile art.33,alin.1 ,lit.c din Hotatarea Guvernului Romaniei nr.50/20 11 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.(1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.03.2021 se suspenda plata ajutorului social stabilit pentru dosarul nr.232,
titular doamna MARCU ZAMFIRA ,avand CNP:2640412333212, 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 superior in
compartimentul social, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Domestil- 02..LFebruarie 2021
Nr.
'10

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind reluarea platii ajutorului social ,pentru dosar nr.216,
titular doamna MATEI LETITIA , incepand cu 01.03.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Domesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.14,art.19 si art.32 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Prevederile art.34 din HGR.nr.SO/ 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;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Popovici Cornelia Mihaela ,Inspector superior in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr.1697 din data de 26.02.2021.
In temeiul art.196 a!in.(l) lit. "b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.03.2021 se aproba reluarea platii ajutorului social in cuantum de 255 lei,
pentru dosar nr.216, titular doamna MATEI LETITIA, avand CNP :2590710333212,de care vor
beneficia doua persoane.
Art.2.Incepand cu data de 01.03.2021 ,domnul MATEI GHEORGHE, avand CNP :1580524333211
trebuie sa efectueze lunar un numar de 19 ore de munca\luna.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga Dispozitia nr.19\29.01.2021 emisa de primarul
comunei Domesti.
Art.4.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de
Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.Compartimentul financiar-contabil si compartimentul de asistenta sociala, vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Domesti, 26.02.2021
Nr.

111

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind

plata indemnizatiei cuvenite adultului cu handicap grav,
BACIU MARIA, incepand cu data de 01.03.2021

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. 1704 din 26.02.2021;
Cererea persoanei cu handicap grav inregistrata sub nr.1620 din 23.02.2021;
- Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.692 / 11.02.2021 eliberat de Comisia
de evaluare a persoanelor
adulte
cu handicap din cadrul Consiliului
Judetean
Suceava;
Acordul DGASPC inregistrat sub nr. 70251 din data de 26.02.2021;
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.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DIS

PUN:

Art.1.lncepand cu data de 01.03.2021 se aproba plata indemnizatiei de 1386 lei/luna,
adultului cu handicap grav ,BACIU MARIA,CNP :2450905333198, deoarece doreste sa
beneficieze personal de aceasta.
Art.2.Plata indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav, BACIU MARIA,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.
PRIMAR ,
Gheorghe LUTA
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Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

c-,

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea salariului de bază lunar doamnei MITROFAN ANDA-MIHAELA, angajată în postul de
asistent personal al adultului cu handicap grav -PRELlPCEAN DOMN/CA- gradaţia O, pe perioada
valabilitatii certificatului de handicap, începând cu data de 01.03.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, 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 de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Domeşti, judeţul Suceava înregistrat sub nr.1706/26.02.2021;
-Raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dorneşti, judeţul Suceava înregistrat sub nr.1707 din 26.02.2021;
În temeiul art.l96 alin.(1) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
DISPUN:
Art.1. Începând cu data de 01.03.2021, doamnei MITROFAN ANDA-MIHAELA, angajată în postul de
asistent personal al adultului cu handicap grav gradaţia O, se stabileşte salariul de bază lunar în sumă
de 2.300 lei.
Art.2.Începând cu data de 01.03.2021,doamna
MITROFAN ANDA-MIHAELA,
beneficiază de o
a contenciosului

compartimentului
oficial local.

PRIMAR,
Gheorghe LU

Dornesti, 26 FEBRUARIE 2021

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind constituirea comisiei comunale pentru realizarea lucrarilor de
pregatire,organizare si efectuare a recensamantului general agricol runda 2020
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Regulamentul (UE)2018/1.091 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iulie 2018
privind statisticile integrate referitoare la ferme.
- Prevederile art.9 alin.(2) din OUG nr.22\04.02.2020 privind Recensamantul general agricol din
Romania runda 2020.
- Referatul inregistrat sub nr.1938\08.03.2021 al secretarului general al comunei Domesti,judetul
Suceava.
In temeiul art.l96 alin.llit.b din oua nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Se constituie comisia comunala pentru realizarea lucrarilor de pregatire ,organizare si efectuare
a recensamantului general agricol runda 2020,in urmatoarea componenta:
1. Presedinte - Gheorghe LUTA - primarul comunei;
2. Secretar - Elena-Emilia ANDRISAN- secretarul general al comunei;
3. Membru : Ariela CEPARU,Inspector in aparatul de specialitate al primarului cu atributii in
domeniul registrului agricol.
4. Membru: Luiza - Romanita FEDOREANU,Inspector in aparatul de specialitate al primarului
cu atributii in domeniul cadastru si urbanism.
5. Membru: Dalina -Camelia GHERMAN ,Consilier in aparatul de specialitate al primarului cu
atributii in achizitii publice.
Art.2.Comisia va indeplini atributiile prevazute in anexa nr.9 din OUG nr.22/04.02.2020 privind
Recensamantul general agricol din Romania runda 2020.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii se revoca Dispozitia nr.50 din 25.02.2020 emisa de
primarului comunei Domesti.
Art.4.Secretarul general al comunei va comunica dispozitia persoanelor nominalizate,Institutiei
Prefectului judetul Suceava,Comisiei judetene pentru recensamant si se va ocupa de publicarea
acesteia in Monitorul oficial local.
PRIMAR,
Gheorghe LUT

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

(
Dornesti, 08
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ROMANIA
JUDETUL SUCEA

VA

COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.210,titular doamna MATEI
ELENA GABRIELA ,incepand cu data de 01.04.2021
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. 1958 din data de 09.03.2021;
-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.SO/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.38/20ll,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\20l1;
In temeiul art.196 alin.(l) lit."b" din OUG nr.57\03.07.20l9,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.04.2021 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar nr.210,
titular doamna MATEI ELENA GABRIELA,avand CNP:2930517330S57, urmare plecarii impreuna cu
familia din localitate.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 174 \ 03.07.2017 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-Emilia ANDRISAN

Dorne/
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Nr._k,_..2_,____

Martie

2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.233,titular doamna BUCUR
ANDREEA SORINA , incepand cu data de 01.04.2021
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. 1959 din data de 09.03.2021;
-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 416/200l,privind venitul minim garantat,aprobate prin HGR nr.50/20ll,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\03.07.20l9,privind Codul administrativ;

DISPUN:

PRIMAR,
Gheorghe LUT

Dornesti,
Nr. '76

1;2_;

Martie

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

2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

MANDIUC MIHAELA
începand cu data 01.04.2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica Cristina ,asistent medical comunitar in
compartimentulsocial in cadrul Primariei comuneiDomesti inregistrat sub nr.2409 din 22.03.2021.
-Prevederileart.17 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata) .
In temeiul art.196 alin.(l)lit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificarile si
completarileulterioare.
DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.04.2021 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, MANDIUC
MIHAELA CNP.2880914152549 care are in crestere si întreţinere 4 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 328 lei ,
incepand cu data de 01.04.2021.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarilesi completarile ulterioare .
Art.4.1nspectorul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Domesti, vor aduce
la indeplinireprevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

Domesti 24 martie 2021
Nr.47

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZITIE
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

URSACHI ADRIANA
începand cu data 01.04.2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na.Mironiuc Angelica Cristina ,asistent medical comunitar in
compartimentulsocial in cadrul Primariei comunei Domesti inregistrat sub nr.2408 din 22 .03 .2021.
-Prevederileart.l7 din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei(actualizata).
In temeiul art.196 alin.(l)lit."b",din O.U.G.;nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificarile si
completarileulterioare.
DISPUN:
Art.l.Incepand cu 01.04.2021 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei, URSACHI
ADRIANA CNP.2791023090016 care are in crestere si întreţinere 2 copii in varsta de pana la 18 ani.
Art.2.Famiiia prevazuta la art.l va beneficia de alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 164 lei ,
incepand cu data de 01.04.2021.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare .
Art.4.1nspectorul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Domesti, vor aduce
la indeplinireprevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia Andrisan

Domesti 24 martie 2021
Nr.48

ROMÂNIA
JUDEŢUL

SUCEAVA

COMUNA

DORNEŞTI

- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa ordinară, la data de 30 Martie 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. 2428/22.03.2021 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),
art.135 alin.(l)
alin.(3)şi
art.196
alin.l lit.b)
din Ordonanţa
de Urgenţă Nr.57j03.07.2019
privind Codul
administrativ,cu

modificări

şi completări

ulterioare,
DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava În Şedinţă ordinară la data
de 30 Martie 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 Înscrise 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 iniţierii proiectelor precum şi adrese .cereri informări de la capitolul diverse ,vor fi
puse la dispoziţia consilierilor În format letric şi electronic prin e-mail j WahatsApp, conform
prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare
aprobat prin H.C.L. 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 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.
P R I MAR,
~
Gheorghe LUŢA'

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Dornesti

J

ANEXA-la Dispoziţia nr.49/24.Q3.2021

Proiect

Ordine de zi

al Şedinţei Ordinare a Consiliului

Local al comunei
din data de 30 Martie 2021

Dorneşti

1.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului
comunei Dorneşti, judeţul Suceava din data de 26.02.2021.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.

local

al

2.Proiect de hotărâre nr.2109 din 16.03.2021 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
- Raportul

de specialitate

comunei

al compartimentului

Dorneşti judeţul Suceava
financiar contabil

nr.2282/16.03.2021.

nr.2389/19.03.2021.

:_Ş_e_sQ/lsUii.4vlz_cQIJ.Şy_lţp1_il!_de la Comisia pentru activităţi economica - financiare, programe de
dezvoltare economica - socială,

agricultură şi protecţia mediului .

lniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr.2110 din 16.03.2021 privind aprobarea transmiterii dreptului de
concesiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 1417 mp. din domeniul privat al comunei
Dorneşti judeţul Suceava care face obiectul Contractului de concesiune nr. 2517/10.11.1999 ,
către se ROYAL BEST EVENTS SRL începând cu data de 01.04.2021.
- Referat de aprobare al primarului
- Raportul de specialitate

comunei Dorneşti

al compartimentului

judeţul

Suceava

financiar contabil

nr.2283/16.03.2021.

nr.2390

/19.03.2021.

:_ ş,.e_s2Ilcjjg, ~'!l~t;_O!!ŞyJ.ţq_tfy_de la Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
comunei, amenajarea teritoriului si urbanism, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii'
publice ~s'i a drepturilor cetăţenilor .

lniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
4.l>roiect de hotărâre nr.2111 din 17.03.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului local al comunei Dorneşti judeţul Suceava pe o perioadă de 3 luni, Începând cu

luna Aprilie 2021.
- Referat de aprobare al primarului
- Raportul

de specialitate

comunei Dorneşti judeţul

Suceava

al compartimentului financiar contabil

nr.2288/17.03.2021.

nr.2429/22.03.2021.

:_ ş,.e_s_g!i.c1.tgf!.I!_Î?_ f..o_flş_ultg_tj_v_de la Comisia pentru activităţi social - culturale şi culte,muncă
protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport, turism, Învăţământ sănătate şi familie.
5. Diverse. întrebări, interpelări.

şi

