ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind reluarea platii ajutorului social ,pentru dosar nr.232,
titular doamna MARCU ZAMFIRA , incepand cu 01.04.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Domesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.l4,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.2S49 din data de 24.03.2021.
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 01.04.2021 se aproba reluarea platii ajutorului social in cuantum de 255 lei,
pentru dosar nr.232, titular doamna MARCU ZAMFlRA, avand CNP :2640412333212,de care vor
beneficia doua persoane.
Art.2.Incepand cu data de 01.04.2021 ,domnul MARCU NICOLAI, avand CNP :1610603333202
trebuie sa efectueze lunar un numar de 19 ore de munca\luna.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga Dispozitia nrA0\26.02.2021 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

PRIMAR,
Gheorghe LUT
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
MANDIUC FLORENTINA
începand cu data de
01.04.2021

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. 2574 din 25.03.2021
-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 privind
modificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:
Art.l.Începand cu O 1.04.2021 Încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
MANDIUC FLORENTINA având CNP. 2880325330538 deoarece detine autoutilitara .
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarilesi completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Gheorghe LUT
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Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.216,titular doamna MATEI
LE TIT IA , 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.2698 din data de 29.03.2021;
-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 416/2001,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) Iit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,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.216,
titular doamna MATEI LETITIA,avand CNP:2590710333212, urmare angajarii d-Iui MATEI GHEORGHE.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 41 \ 26.02.2021 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.

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

PRIMAR,
Gheorghe LU A

Domesti,
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind reluarea platii ajutorului social ,pentru dosar nr.146,
titular doamna PLESCA ELENA NICULINA ,incepand cu 01.04.2021
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 masun 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.2697 din data de 29.03.2021.
In temeiul art.196 alin.(1) lit. "b" din OUG nr.5J\03.0J.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de O 1.04.2021 se aproba reluarea platii ajutorului social in cuantum de 255 lei,
pentru dosar nr.l46, titular doamna PLESCA ELENA NICULINA, avand CNP :2840924332597,de
care vor beneficia doua persoane.
Art.2.Incepand cu data de 01.04.2021 ,doamna PLESCA ELENA NICULINA, avand CNP
:2840924332597 trebuie sa efectueze lunar un numar de 19 ore de munca\luna.
Art.3.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga Dispozitia nr.20\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.
PRIMAR,
Gheorghe L

Domesti,
Nr. 53
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Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL

SUCEAVA

COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul Contractului de
înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale nr. 45, 46, 48, 50, 51, 52 şi 57
ale UAT-Dorneşti judeţul Suceava finanţate prin Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Gheorghe LUTA, primarul comunei Dorneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
-prevederile O.U.O. nr. 35/28.06.2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a
cadastrului şi publicităţii imobiliare.
- Contractul de prestări -servicii
nr. 1278 din data de 13.02.2020 încheiat între
SC.OEODESION SURVEY S.R.L. Suceava şi UAT Dorneşti judeţul Suceava.
- Raportul nr. 3014/ 08.04.2021 al compartimentului agricol,cadastru şi urbanism din aparatul
de specialitate al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava.
În temeiul dispoziţiior art.l96 alin.(l)lit.b)
din OUO.nr.57/03.07.2019
privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
Art.1. Se constituie

Comisia de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul Contractului de
înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoarele cadastrale nr. 45, 46, 48, 50, 51, 52 şi 57 ale UAT
Dorneşti judeţul Suceava finanţate prin Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară după cum
urmează:
NI'.

Numele si prenumele

Functia ocupata
în instituţie

CIi.

1.
2.

LUCHIAN Constantin

Viceprimar

ANDRIŞAN

Secretar

Elena-

'>

J.

FEDOREANU

4.
5.

CEPARU

Emilia

Luiza-Romaniţa

Ariela

Gherman Dalina-Camelia

Calitatea atribuita la
nivelul comisiei
Presedinte

general al comunei

Secreta r

Inspector

Membru

Inspector

Membru

Consilier achiziţii publice

Membru

Art.2. Comisia desemnată la articolul precedent, va recepţiona Documentele tehnice ale cadastrului
care au fost întocmite de SC.GEODESIGNSURVEY S. R. L. Suceava în calitate de prestator al serviciilor
de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale nr. 45, 46, 48, 50, 51, 52 şi 57 ale UAT
Dorneşti judeţul Suceava şi va întocmi un Proces-verbal în acest sens.
Art.3. Secretarul general al comunei va comunica dispoziţia persoanelor nominalizate, Instituţiei
Prefectului-Judeţul Suceava şi va asigura publicarea în monitorul ofical local.

PRIMAR,

Aivizat pentru legalitate,

LUŢA

Secretar general al comunei
Elena -Emilia

Dornesti, 08 Aprilie 2021
Nr.S4

ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa ordinară, la data de 22 Aprilie 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.(2L 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.
- Regulamentului de organizare şi funcţionare al comunei Dorneşti aprobat prin H.C.L. nr. 41/20.11.2020.
- Referatul nr. 3159/15.04.2021 Întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(l) lit.a), alin.(3) llt.a), alin.(5L art.135 alin.(l)
alin.(3)şi 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 convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava În Şedinţă ordinară la data
de 22 Aprilie 2021, ora 13,00.
Art.2. Şedinţa se desfăşoară cu participarea fizică a consilierilor locali, 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 /WahatsApp.
Art.3. Proiectele de hotărâre Înscrise În Proiectul ordinii de zi, vor fi Înaintate spre avizare comisiilor
de specialitate ale consiliului local, indicate În Anexă.
I

Art.4. Consilierii locali au posibilitatea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor
de hotărâre Înscrise pe Proiectul ordinii de zi.
Art.5. 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.
I

P R I MAR,
Gheorghe

LUŢA

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

Dornesti 15 Aprilie 2021
Nr.55

Proiect ordine de zi
al Sedintei
,
,

Ordinare a Consiliului Local al comunei
din data de 22 Aprilie 2021

l.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordin are a Consiliului local
al comunei Dorneşti, judeţul Suceava din data de 30.03.2021.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.

2.Proiect de hotărâre nr.2108 din 11.03.2021 privind atestarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Dorneşti , judeţul Suceava.
- Referat de aprobare nr.2282/16.03 .2021 al primarului comunei Domeşti judeţul Suceava .
- Raportul de specialitate nr.2389 119.03.2021 al compartimentului financiar -contabil .
:.. Şe_Ş2]kjtjj _Ay~ _fQ.n.J.ld]t,gflv_de la 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

Iniţiator: primar LUŢ A Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr.2112 din 22.03.2021 privind privind aprobarea bugetului local
de venituri şi cheltuieli al comunei Dorneşti pe anul 2021.
- Referat de aprobare nr.2414/22.03.2021
al primarului comunei Domeştijudeţul Suceava .
- Raportul de specialitate nr.2877/02.04.2021
al compartimentului financiar - contabil.
:_Ş,_e_sQlicjţi!dvj{_c.!!l1s_ylJ.a.1.iJ!_de la Comisia pentru activităţi economico - financiare, programe de
dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .

Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
4.Proiect de hotărâre nr.2113 din 08.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiu lui bugetar pentru trimestrul expirat -1- din anul 2021 .

- Referat de aprobare nr.2518/24.03.2021
al primarului comunei Domeştijudeţul Suceava .
- Raportul de specialitate nr.3027/08.04.2021 al compartimentului financiar contabil .
_Sg_ ş_olif...iţ9..t1~i:.J, fq_nş_i!:ltJltjy_de la Comisia pentru activităţi economico - financiare, programe de
dezvoltare economico - socială,

agricultură şi protecţia

mediului .

Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
5.Proiect de hotărâre nr.2114 din 08.04.2021 privind aprobarea incheierii unui Contract
de servicii juridice de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie a unităţii
administrativ teritoariale comuna Dorneşti judeţul Suceava.
- Referat de aprobare nr.291S/ 05.04.2021 al primarului comunei Domeştijudeţul Suceava .
- Raportul de specialitate nr.3007 /08.04.2021 al compartimentului financiar contabil.
:.. Şe; Ş2]kjtjj_!1y~..fQ.11§_ld]t,gflv_de la 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

Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.

-2-

6. Proiect de hotărâre nr.211S din 08.04.2021 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 nr. 2914/05.04.2021 al primarului comunei Domeştijudeţul Suceava.
- Raportul de specialitate m.3026 din 08.04.2021 al compartimentului financiar contabil.

=- Se_şgjjQ@ _AJ!~ SQ_n.J.lf1tgtiv_de la Comisia pentru activităţi social - culturale şi culte,muncă
protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport, turism, învăţământ, sănătate şi familie.
Iniţiator: primar LUŢ A Gheorghe.

şi

7. Proiect de hotărâre nr.2116 din 14.04.2021 privind atestarea apartenenţei la
domeniul privat al comunei Dorneşti judeţul Suceava a suprafeţei totale de 31311 mp. teren
situat în intravilanul comunei - zona Saha.
- Referat de aprobare nr. 3153/ 14.04.2021 al primarului comunei Domeştijudeţul Suceava.
- Raportul de specialitate m.3177/ 15.04.2021 al compartimentului agricol, cadastru şi urbanism.

=- Se_şgjjQ@ _AJ!~ SQ_11.Ş_l1ltgtlv_de la 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
Iniţiator:

primar LUŢ A Gheorghe.

PRIMAR,
LUŢA Gh rghe

ROMANIA
JUDETULSUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind acordarea indemnizatiei si aprobarea platii cuvenite parintilor sau
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav/adultului cu handicap grav,pe
timpul concediu lui de odihna al asistentilor personali ai acestora,pentru anul 2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.37 alin.(2) din Legea nr.448/2006privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
-Prevederile
art.26 alin.(1) din H.G.268/2007 privind aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, Inspector superior
in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti
,inregistrat sub nr.3175 din 15.04.2021;
In temeiul arl.196 alin.(1) llt. "b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DIS PUN:
Art.1.Se acorda
indemnizatia si se aproba plata cuvenita parintilor sau
reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav si ai adultilor cu handicap grav,
pe timpul concediului de odihna al asistentilor personali ai acestora,pentru anul
2021,efectuat in luna aprilie 2021,conform anexei care face parte integranta din
prezenta dispozitie.
Art.2.Doamna Popovici Mihaela,lnspector in compartimentul de asistenta sociala si
doamna Spac Nicoleta Daniela,Consilier in compartimentul financiar -contabil,vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUTA

Dornesti,

56'
Nr._....;;;___
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Aprilie

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

2021

Anexa nr.l
La dispozitia nr. 56' din

J!J&f
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2021

TABEL NOMINAL
PRIVIND ACORDAREA SI PLATA INDEMNIZATIEI CUVENITE ADULTULUI CU HANDICAP GRAV,
PARINTILOR SAU REPREZENTANTILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV PE TIMPUL
CONCEDIU LUI DE ODIHNA AL ASISTENTILOR PERSONALI AFERENT ANULUI 2021

Nr.
Crt.

1
2
3

Numele si
prenumele
persoanei cu
handicap
CRASOVSCHI
MIHAI
NASTASI
ANDREEA
SLUSARCIUC
MIHAI
TOTAL

Numele si
prenumele
asistentului
personal
HUBCA VIOLETA
NEGRILA IONELA
SLUSARCIUC
MARIOARA

Numele si
prenumele
persoanei
beneficiare
CRASOVSCHI
MIHAI
NASTASI
ANDREEA
SLUSARCIUC
MIHAI

Codul numeric
personal al
persoanei
beneficiare

Suma
Acor
data

1570710333193

1386

2941109323947

1386

1690604350015

1386
4158

INTOCMIT, 1)

CW),l

INSPECTOR-POPOVICI

MIHAELA

PRIMARIA DORNESTI
ASISTENTA SOCIALA

Stat de plata
anul 2021

concedii

Zile
lucr.

Nr.
Numele si prenumele
crt.
1 CRASOVSCHI MIHAI
2 NASTASI ANDREEA
3 SLUSARCIUC MIHAI
TOTAL

Salariu
de baza

:.'-\.
"'"'Y \~

;.

..
,

CAS
10.50%

Fd.somaj
0,5%

1,386
1,386
1,386
4,158

Primar,
• ţ~OM"'1~'{3heorghe LUTA
_

Venit brut

O

------

Secretar,
Andrisan Elena Emilia

CASS
5,5%

O
-

--

O

Deducere
Venit
de baza
net
1,386
1,386
1,386
O
4,1~8 ...

Contabil,
Nicoleta SPAC

..' i\

_.~ <U1llt ralt
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Semnatura

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR
DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al domnului OLAR VASILE,
asistent personal al minorului cu handicap grav ,OLAR CLAUDIA,
incepand cu data de 21.04.2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
Cererea d-Iui OLAR VASILE,inregistrata cu nr.3251\20.04.2021.
Prevederile art.55 lit."b" din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.448\2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Raportul de specialitate al d-nei Popovici Cornelia Mihaela,lnspector in
compartimentul de asistenta sociala la Primaria comunei Dornesti,inregistrat sub nr.
3298 din 21.04.2021;
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 21.04.2021 inceteaza Contractul de munca al domnului
OLAR
VASILE ,asistent personal al minorului cu handicap grav OLAR
CALUDIA,urmare solicitarii incetarii Contractului de munca.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 353
din 10.12.2015, emisa de catre primarul comunei Dornesti,judetul Suceava.
Art.3.Secretarul comunei, Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala si
compartimentul financiar-contabil,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
dipozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LU

Sr 02/

Dornesti,
Nr.

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosarul nr.183, titular
domnul MARCU VASILE VIOREL, incepand cu data de 01.05.2021
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere;
-Raportul de specialitate, prezentat de d-na Popovici Mihaela, Inspector in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dornesti, inregistrat sub nr. 3499 din data de 29.04.2021;
-Prevederile art.20 alin.(b) 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.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;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.05.2021 inceteaza dreptul de ajutor social care a fost stabilit pentru dosar nr.183,
titular domnul MARCU VASILE VIOREL ,avand CNP:1840131330549, deoarece in termen de 3 luni de la
data suspendarii nu a depus cerere pentru reluarea ajutorului social.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 17 \ 29.01.2021 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.

PRIMAR

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

Dornesti, 02 J Aprilie 2021
Nr. 5r-

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR
DISPOZITIE
privind

plata indemnizatiei cuvenite adultului cu handicap grav,
LOBA VASILE, incepand cu data de 01.05.2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
Raportul de specialitate prezentat de catre d-na Popovici Cornelia Mihaela
,Inspector in compartimentul de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 3542
din
29.04.2021 ;
Cererea persoanei cu handicap grav inregistrata sub nr.3402 din 23.04.2021;
Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.1855 / 20.04.2021 eliberat de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judetean
Suceava;
Acordul DGASPC inregistrat sub nr. 84772 din data de 29.04.2021;
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

DIS

Codul administrativ;

PUN:

Art.1.lncepand cu data de 01.05.2021 se aproba plata indemnizatiei de 1386 lei/luna,
adultului cu handicap grav ,LOBA VASILE,CNP :1651018333211, deoarece doreste sa
beneficieze personal de aceasta.
Art.2.Plata indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav, LOBA VASILE,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 LUT

Dornesti,
Nr. 5S

063

Aprilie 2021

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

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
·PRIMAR-

DISPOZITIE
privind incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap gradul grav,
SCEPANSCHI ANTON ,incepand cu data de 01.05.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate prezentat de catre d-na Popovici Cornelia Mihaela,lnspector in compartimentul
de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 3591 din 05.05.2021.
- Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
- Hotararea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii
nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si
completarile ulterioare;
- OUG NR.34\2020,pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din OUG nr.57\03.07.2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1. Incepand cu 01.05.2021 se aproba incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap
gradul grav SCEPANSCHI ANTON,urmare decesului acestuia din data de 30.04.2021.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 91 din 30.03.2018,
emisa de catre primarul comunei Dornesti,judetul Suceava.
Art.3.Secretarul comunei ,compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de
asistenta sociala,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dipozitii.

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