ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEA VA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind avansarea doamnei CHIRAŞ Cristina- Elena angajată în postul de asistent personal
al persoanei cu handicap grav gradaţia lla Primăria comunei Domeşti judeţul Suceava,
în gradaţia 2 de salarizare, începând cu 01.05.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere.
- prevederile art.l0 şi ale art.18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare..
modificările şi completările ulterioare.
-Dispoziţia nr.34 din 23.01.2020 de stabilire a salariului de bază lunar al angajatei.
-Raportul nr. 3708/1 0.05.2021 al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Domeşti, judeţul Suceava.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completăriule ulterioare.

DISPUN:
Art.1. Doamna CHlRAŞ Cristina- Elena angajată în postul de asistent personal al persoanei
cu handicap grav gradaţia 1 la Primăria comunei Domeşti judeţul Suceava, avansează în gradaţia 2 de
salarizare corespunzător tranşei de vechime de la 5 la 10 ani, începând cu 01.05.2021.
Art.2.Doamnei CHlRAŞ Cristina- Elena asistent personal al persoanei cu handicap grav,
gradaţia 2 , se stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2450 lei prin aplicarea cotei
procentuale de 5% la care se adaugă indemnizaţia de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de
timpul efectiv lucrat, începând cu data de 01.05.2021 .
Art.3.Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.4. 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.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢ

I

Domesti, f)__, Mai 2021

Nr.61

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea la cerere, a doamnei OLAR DANIELA,în postul de
Asistent personal gradaţia 1 a minorei cu handicap grav OLAR Claudia ,
începând cu data de 12.05.2021 - 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 completările ulterioare;
-Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice cu modificările si completări le
ulterioare;
-Rapoartele de specialitate nr. 3696/3707 din 10.05.2021
ale compartimentelor
din aparatul de specialitate al
primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava ..

-Certificatul de incadrare în gradul de handicap grav nr. 1154/12. 09.2019 emis de Consiliul Judeţean Suceava Comisia pentru protecţia copilului.
-Cererea de angajare nr.3 51 0/29.04.2021 a doamnei OLAR Daniela.

In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din O.u.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă încadrarea la cerere, a doamnei OLAR DANIELA în postul de Asistent personal
gradaţia 1 al minorei cu handicap grav OLAR Claudia, începând cu data de 12.05.2021, - pe perioada

valabilităţii Certificatului de handicap.
Art.2.Începând cu 12.05.2021
doamnei OLAR DANIELA Asistent personal al adultului cu
handicap grav gradaţia 1 ,se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.334 lei, la care se
adaugă indemnizaţia de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv lucrat..
Art.3. Compartimentul financiar- contabil şi compartimentul de asistenţă socială din aparatul de
specialitate al primarului, vor aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
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.
PRIMAR,
Gheorghe LUŢA

Dornesti,

A~

Mai

2021

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea

la cerere, a doamnei CORNEA IOANA-ALEXANDRA ,în postul de

Asistent personal gradaţia O a adultului cu handicap grav JURA VLEA Alexandru-Ioan,
începând cu data de 12.05.2021 - pe perioada valabilităţii

Certificatului de handicap

Luta Gheorghe, primarul comunei Domesti, Judetul Suceava;
Având în vedere:
-Legea nr.448/2006,® privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologice de plicare a Legii nr.448/2006;
-Codul Muncii aprobat prin Lg. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
-Rapoartele de specialitate nr. 3695/3706 din 10.05.2021
ale compartimentelor din aparatul de specialitate al
primarului comunei Dorneştijudeţul Suceava..
-Certificatul de încadrare În gradul de handicap grav nr.1280/16. 03.2021 emis de Consiliul Judeţean Suceava Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
-Cererea de angajare nr.31911l6.04.2021
a doamnei Cornea Ioana-Alexandra.
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din O.u.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1. Se aprobă încadrarea la cerere, a doamnei CORNEA IOANA-ALEXANDRA ,în postul de

Asistent personal gradaţia O a adultului cu handicap grav JURAVLEA Alexandru-Ioan ,începând cu
data de 12.05.2021
- pe perioada valabilităţii Certificatului de handicap.
Art.2.Începând cu 12.05.2021
doamnei CORNEA IOANA-ALEXANDRA Asistent personal al
adultului cu handicap grav gradaţia O ,se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.300 lei,
la care se adaugă indemnizaţia de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv
lucrat..
Art.3. Compartimentul financiar- contabil şi compartimentul de asistenţă socială din aparatul de
specialitate al primarului, vor aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
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.
PRIMAR,
Gheorghe LV

Dornesti,

I:L Mai

2021

Contrasemn.ează pentru legalitate,
Secretar general al comunei ,
Elena - EmiliaANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
- PRIMAR-

•
DISPOZIŢIE
privind numirea domnului ZAHARIE Vasile-Dan cu domiciliul in comuna Dornesti nr.442 A judetul Suceava
in calitate de curator special pentru minorii DABICA Matei si DABICA Samuel
la dezbaterea mostenirii dupa def.DABICA COSTICA

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având În vedere:
- Prevederile art.229 alin.(3A2) din O.U.G.nr.791/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in
vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil aprobata prin Legea nr.60/10 aprilie 2012 ;
- Adresa nr. Nr.303/11.05.2021 a Societăţii Profesionale Notariale "MANDICI "din Mun.Rădăuţi, cu sediul În
str.Piata Unirii nr.65 judeţul Suceava.
- Raportul compartimentului social şi autoritate tutelară din cadrul primăriei comunei Dorneşti Înregistrat sub
nr.3744 din 11.05.2021.
În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(2) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile;
DISPUN:
Art.1.Domnul ZAHARIE Vasile-Dan avand CNP
I domiciliul În comuna Dorneşti sat
Dornesti nr.442A judeţul Suceava,posesor al Cartii de ident
emisa de SPCLEP Radauti la
data de 10.02.2012, se numeste curator special care sa-I reprezinte pe minorul DABICA Matei nascut la data
de 03.07.2009 in mun. Suceava jud. Suceava CNF
si sa-I asiste pe minorul DABICA Samuel nascut la
data de 24.04.2005 in mun. Suceava jud. Suceava vl'lr.
Ia dezbaterea mostenirii dupa tatal lor
def.DABICA COSTICA, decedat la data de 29.01.2021 cu ultimul domiciliu in comuna Dornesti judetul Suceava, in
calitate de fii, prin care minorii vor accepta succesiunea si ulterior la incheierea unui act de partaj voluntar
cu privire la bunurile dobandite prin mostenire, prin care minorii vor primi in lotul lor cota de 1/3 parti indivize fiecare
din bunul imobil compus din suprafata de 900 mp.teren cu locuinta, bucatarie de vara, grajd, inscris in Cartea
Funciara nr. 33584 a loc. Dornesti( Nr. CF vechi 3301), situat in comuna Dornesti nr. 723 jud. Suceava, cealalta cota
de 1/3 parti indivize din imobil revenind mamei Dabica Ancuta-Mariana.
Art.2. Secretarul general al comunei Dornesti judetul Suceava, va comunica prezenta dispozitie instituţiilor şi
persoanelor interesate .
PRIMAR,
Gheorghe LUŢ

Dornesti, 12 Mai 2021
Nr.~

Contrasemneaza pentru legalitate.
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
·PRIMAR-

DISPOZITIE
privind incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap gradul grav,
ROTARU RODICA ,incepand cu data de 01.06.2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Certificatul de deces seria 0.11 ,nr.392822 eliberat de catre Primaria Comunei Dornesti;
- Raportul de specialitate prezentat de catre d-na Popovici Cornelia Mihaela,lnspector in compartimentul
de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 3889 din 17.05.2021.
- 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;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din OUG nr.57\03.07.2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1. Incepand cu 01.06.2021 se aoroba incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap
gradul grav, ROTARU RODICA,CNP
. ,urmare decesului acesteia din data de 12.05.2021.
Art.2.La data emiterii prezentei dispoznu I~I 1I1l,;t:m~cu.d aplicabilitatea Dispozitia nr. 307 din 20.12.2017,
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_E:~

Domesti,
Nr. C6

ll-

Mai 2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea
În şedinţa

Consiliului local al comunei
ordinară,

la data de

Dornesti, judeţul Suceava

28 Mai 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.
- Regulamentului de organizare şi funcţionare al comunei Dorneşti aprobat prin H.C.L. nr. 41/20.11.2020.
- Referatul nr. 3984/20.05.2021 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.1 lit.b) din O.U.G.nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ,cu modificările
şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.l. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava În ~~9.l(l_ţg.g!.rj_~fJ_g_,:t! la data

~.~..;?Ş.. Mqi..;?Ql~l..Rr.q.)A9.9.·.
Art.2. Şedinţa se desfăşoară cu participarea fizică a consilierilor locali ,Ia 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 initierii proiectelor precum şi adrese, cereri informări de la capitolul
diverse, vor fi puse la dispoziţia consilierilor În format letric şi electronic prin e-mail /WahatsApp.
Art.3.

Proiectele

de hotărâre

comisiilor de specialitate

Înscrise În Proiectul

ordinii

de zi, vor fi Înaintate

spre avizare

ale consiliului local, indicate În Anexă.

Art.4. Consilierii locali au posibilitatea 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
dis poziţiei.
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.

Gheorghe

L

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Dornesti 21 Mai 2021
Nr.66

I

ANEXA- la Dispozitia nr. 66 /21. 05.2021

Proiect ordine de zi
al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al comunei Dorneşti
din data de 28 Mai 2021

1.Adoptarea Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Dorneşti, judeţul Suceava din data de 22.04.2021.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr.2117 din 27.05.2021 privind atribuirea de denumiri de
străzi în comuna Dorneşti judeţul Suceava.
- Referat de aprobare nr. 872/02.02.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava
- Raport nomenc1ator stradal nr. 2963/05.04.2021 .
- Raportul de specialitate nr. 1005/05.02.2021 al compartimentului agricol, cadastru şi urbanism.
- S-a acordat Aviz consultativ nr. 1636/24.02.2021 de 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 .

- S-a acordat Aviz favorabil nr. 7/21.04.2021 de Comisia de atribuirea de denumiri a judeţului
Suceava.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr.2118 din 29.04.2021 privind aprobarea contului de încheiere a
exerciţiu lui bugetar pe anul 2020.
- Referat de aprobare nr.3545 din 29.04.2021 al primarului comunei Dorneştijudeţul Suceava
- Raportul de specialitate nr.3768112.05.2021 al compartimentului financiar -contabil.
:_Ş_e_sQli_cjJij_4'!iz_c_21J:..s]dl1_alt''!!_ de la Comisia pentru activităţi economico - financiare,
dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .

programe de

Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
4.Proiect de hotărâre nr.2119 din 29.04.2021 privind aprobarea rectificării bugetului
local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.
- Referat de aprobare nr.. 3 544/29.04.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava .
- Raportul de specialitate nr.3769112.05.2021 al compartimentului financiar - contabil.
:_Ş,_e_sQlici!i!dl!.i:z... .c.Ql1s.!!f1.a.1.iy_ de la Comisia pentru activităţi economico - financiare, programe
dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .

de

Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
5.Proiect de hotărâre nr.2120 din 10.05.2021 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. nr.3709 din 10.05.2021 al primarului comunei Dorneştijudeţul Suceava.
- Raportul de specialitate nr.3770/12.0S.2021 al compartimentului financiar contabil.
:_ Ş_e_şglifitjj _AJ!~..fQ_n_ş_l!ltgtiv_de la Comisia pentru activităţi social - culturale şi culte,muncă
protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport , turism, învăţământ, sănătate şi familie.

şi

-2-

Iniţiator:

primar LUŢ A Gheorghe.

6. Proiect de hotărâre nr.2121 din 12.05.2021 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. 3733/ 11.05.2021 al primarului comunei Domeşti judeţul Suceava.
- Raportul de specialitate nr.3794/ 12.05.2021 al compartimentului agricol, cadastru şi urbanism şi al
compatimentului financiar contabil.
:_ §_e_şgJjgt_g_AJ!~ _fQ_n_ş_ld:]tgflv_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.

7.Proiect de hotărâre nr.2122 din 21.05.2021 privind atestarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Dorneşti ,judeţul Suceava.
- Referat de aprobare nr.4045/21.05.2021 al primarului comunei Domeştijudeţul Suceava.
- Raportul de specialitate nr.4046121.05.2021 al compartimentului financiar -contabil .
:_ §_e_şgJjgtjj_AJ!~ _fQ_f1:.Ş_ld:]tgflv_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.

nr. 602/274/1087/147 din 20.04.2021 a Camerei de Conturi Suceava ,transmisă
urmare misiunii de Auditfinanciar asupra conturilor de execuţie bugetara a UAT Dorneşti.
B)-Adresa nr. 599/273/905/21 din 20.04.2021 a Camerei de Conturi Suceava/transmisă
urmare misiunii de Auditfinanciar asupra conturilor de execuţie bugetara a UAT Dorneşti.
C)-Adresa nr.591/272/114427
din 20.04.2021 a Camerei de Conturi Suceava,transmisă
urmare misiunii de Audit financiar asupra conturilor de execuţie bugetara a UAT Dorneşti.
A)-Adresa

D)Cererea nr. 77/06.05.2021 a domnului Magdici Alerxandru-Florea, reprezentant al
SC.RIDIA COMISIONAR SRl.

PRIMAR,
LUŢA G eorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind încadrarea la cerere a doamnei BODNARESCU Rodica-Calina în postul de Asistent personal
gradaţia 4 al adultului cu handicap grav MEDIŞANU Emanuel la Primăria comunei Domeşti judeţul
Suceava începând cu data de 01.06.2021, 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 completările ulterioare;
-Legea nr.l53/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
-Rapoartele de specialitate ale compartimente lor aparatului de specialitate al primarului comunei Domeşti judeţul
Suceava, înregistrate sub nr. 416/26.05.2021 şi nr. 4170/27.05.2021.

-Certificatul de incadrare în gradul de handicap nr.1569/01.04.2021
al Comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap nr. Dosar comisie - 38544. din cadrul Consiliului Judeţean Suceava-Cererea de angajare nr.7778111.05.2021

a doamnei Bodnarescu Rodica-Calina.

In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.l. Se aprobă încadrarea la cerere a doamnei BODNARESCU Rodica - Calina în postul de Asistent
gradaţia 4 al adultului cu handicap grav MEDIŞANU Emanuel, începând cu data de
01.06.2021, pe perioada valabilităţii Certificatului de handicap.
Art.2.Doamnei BODNARESCU Rodica-Calina, Asistent personal al adultului cu handicap grav
gradaţia 4, i se stabileşte salariul de bază lunar brut, în sumă de 2.638 lei.
Art.3.Împotriva prevederilor dispoziţiei ,persoana nominalizată poate depune constestaţie la primarul
comunei Domeştijudeţul Suceava,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
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publică în :::::,OfiCiru IOCru.
Gheorghe
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Domesti, 27 Mai 20

Nr.67

V

Contrasemnează pentru legalitate,

O

Secretar general al comunei,
Elena - Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei de autorizare a funcţionării agenţilor economici,
care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă,
pe raza comunei Dorneşti, judeţul Suceava

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere:
-O.G.nr.99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă,®cu modificările şi
compeltările ulterioare .
-Hotararea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
-Prevederile art.490 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
-Hotararea Consiliuuli Local Dorneşti nr.75/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare
a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza comunei Dorneşti .
- Raportul nr.4195/27.05.2021 al doamnei Şpac Nicoleta-Daniela , Consilier în compartimentul financiar
contabil din aparatul de specialitate al primarului.

în temeiul art.196 alin.(1) lit.-b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administratv cu modificarile şi completările ulterioare.
DISPUN:
Art.1. Se constituie Comisia de autorizare a funcţionării agenţilor economici/care desfăşoară
activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe raza comunei Dorneşti,
judeţul Suceava, în următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

LUCHIAN Constantin, viceprimar
- Preşedinte comisie;
FEDOREANU Luiza- Romanita, Inspector
- Secretar comisie;
CIOBOTARIU Dorina,Inspector
- Membru;
GHERMAN Dalina- Camelia Consilier achizitii publice
- Membru;
SPINU Alina- Dorinela, Referent
- Membru;

Art.2. Comisia stabilită la art.1 va îndeplini atribuţiile prevăzute în Regulamentul aprobat prin
Hotărâre a Consiliului Local Dorneşti nr.75/2016.
Art.3. La data emiterii dispozitiei se abroga Dispozitia nr.320 din 28.12.2016emisa de primarul
comunei Dornesti judetul Suceava.
Art.4.Prin grija secretarului general al comunei, dispozitia se comunica Institutiei Prefectului Judeţul Suceava, persoanelor nominalizate si se publica in Monitorul Oficial Local.

PRIMAR,
Gheorghe LUTA

Dornesti,
Nr. /)<2

~3

Mai 2021

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEA VA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind avansarea în gradaţia 5 a doamnei SLUSARCIUC MARI OARA angajată în postul de
Asistent personal al persoanei cu handicap grav gradaţia 4,corespunzător tranşei de vechime de
peste 20 de ani începând cu O 1 iunie 2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere.
- prevederile art.l O şi ale at1.18 din Legea nr. ] 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare..
modificările şi completările ulterioare.
-Dispoziţia nr.29 din 23.01.2020 de stabilire a salariului de bază lunar al angajatei.
-Raportul nr.4367/04.06.2021 al compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Dorneşti, judeţul Suceava.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completăriule ulterioare.
DISPUN:
Art.1. Doamna SLUSARCIUC Marioara angajată în postul de asistent personal al persoanei
cu handicap grav gradaţia 4 la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, avansează în gradaţia 5 de
salarizare corespunzător tranşei de vechime de peste 20 de ani, începând cu 01.06.2021.
Art.2. Doamnei SLUSARCIUC Marioara asistent personal al persoanei cu handicap grav,
gradaţia 5 se stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2.703 lei la care se adaugă indemnzaţia
de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv lucrat, începând cu data de
01.06.2021 .
Art.3. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.4. 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, 04 Iunie 2021

Nr.69

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind avansarea în gradaţia 2 a doamnei BOGDAN GIANINA-MIHAELA
angajată în postul de Asistent personal al persoanei cu handicap grav gradaţia 1,
corespunzător tranşei de vechime de 5-10 ani începând cu 01 iunie 2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti, Judeţul Suceava;
Având în vedere.
- prevederile art.l O şi ale art.18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare..
modificările şi completările ulterioare.
-Dispoziţia nr.29 din 23.01.2020 de stabilire a salariului de bază lunar al angajatei.
-Raportul nr.4366/04.06.2021 al compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului comunei Domeşti, judeţul Suceava.
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completăriule ulterioare.

DISPUN:

Art.1. Doamna BOGDAN Gianina- Mihaela angajată în postul de asistent personal al
persoanei cu handicap grav gradaţia 1 la Primăria comunei Domeşti judeţul Suceava, avansează în
gradaţia 2 de salarizare corespunzător tranşei de vechime de 5-10 ani, începând cu 01.06.2021.
Art.2. Doamnei BOGDAN Gianina- Mihaela asistent personal al persoanei cu handicap grav,
gradaţia 2 se stabileşte salariul de bază lunar în sumă de 2.450 lei la care se adaugă indemnzaţia
de hrană lunară în sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv lucrat, începând cu data de
01.06.2021 .
Art.3. Compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.4. 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

Domesti, 04 Iunie 2021

Nr.70

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR
DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al doamnei MITROFAN ANDA
MIHAELA,asistent personal al adultului cu handicap grav PRELlPCEAN
DOMNICA,incepand cu data de 14.06.2021

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.4590 din 14.06.2021;
- Certificatul de deces nr.22 din 13.06.2021 ,al d-nei Naida Sidonia,emis de Primaria
comunei Dornesti.
- Prevederile art.55 lit."a" din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.39 alin(4) din Legea nr.448\2006, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap(**republicata**) cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul arf.196 alin. (1) lit."b" din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DIS PUN:
Art.1.lncepand cu data de 14.06.2021 inceteaza Contractul de munca al doamnei
MITROFAN ANDA MIHAELA,asistent personal al adultului cu handicap grav
PRELlPCEAN DOMNICA,urmare decesului adultului cu handicap grav din data de
12.06.2021, inregistrat la Primaria comunei Dornesti,judetul Suceava.
Art.2.Doamna Popovici Cornelia Mihaela,lnspector la Primaria
comunei
Dornesti,judetul Suceava va aduce la indeplinire prevederile dispozitiei.
Art.3.Secretarul comunei Dornesti ,judetul Suceava va comunica dispozitia in termen
legal persoanelor si institutiilor interesate.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind

convocarea
Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa ordinară,
la data de 30 Iunie 2021

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 sdministrstiv, 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. 4725 /18.06.2021
Întocmit de secretarul general al comunei.
În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5), 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
data

Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava

În Ş~Qj!1ţ~ __QrQj!1~r~

la

Q~__ JO iume 2Q21 __ Qr:g_J3_J__ 3Q,

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 in(tiatoruIUl~ rapoartele de specialitate ale compartimentelor
de resort; documente ce stau la baza in~tieriiproiectelor 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

comisiilor de specialitate ale consiliului local/ indicate În Anexă.
Art.4. Consilierii locali au posibilitatea să formuleze şi să depună amendamente

spre avizare

asupra proiectelor

de hotărâre Înscrise pe Proiectul ordinii de zi.
Art.5. Secretarul general al comunei Dorneşti, judeţul Suceava, va aduce
la
Îndeplinire
prevederile dispozlţiei,
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 1 MAR,

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

Dornesti 23 Iunie 2021

Nr.72

ANEXA- la Dispoziţia

nr.72/23.06.2021

Proiectul ordinii de zi
al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al comunei Dorneşti
din data de 30 Iunie 2021

l.Adoptarea Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului
judeţul Suceava din data de 28.05.2021.

local al comunei

Dorneşti,

Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre nr.2123 din 15.06.2021 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.4538 din 11.06.2021 al primarului comunei Domeşti judetul Suceava.
- Raportul de specialitate nr.4694 din 17.06.2021 al compartimentului financiar contabil.
:_§e_ŞSJJjqjtg_A]!~SQ_n§l!:ltgtlv_de la Comisia pentru activităţi social - culturale şi culte,muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport, turism, învăţământ, sănătate şi familie.
Iniţiator: primar LUŢ A Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre nr.2124 din 15.06.2021 privind aprobarea investiţiei vizând *Creşterea
eficienţei energetice şi gestionarea inteligenta a energiei în clădirea primăriei comunei Dorneşti,
judeţul Suceava* ..

- Referat de aprobare nr.4547 din 11.06.2021 al primarului comunei Domeşti judeţul Suceava
- Raportul de specialitate nr.4702 din 17.06.2021 al compartimentului financiar -contabil.
:_$_e_sQlj_cjJij_4vjz_c.!Jl1s11lJ.. aliy_
de la Comisia pentru activităţi economico - financiare,
dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .
Iniţiator: primar LUŢ A Gheorghe.

programe

de

4.Proiect de hotărâre nr.2125 din 15.06.2021 privind aprobarea implementării proiectelor de
investiţie: Studiu defezabilitate proiect * Modernizare drum vicinal şi amenajare treceri la nivel cu
calea ferată în satul Dorneşti, comuna Dorneşti judeţul Suceava* , Studiu de fezabilitate proiect *
Racorduri şi branşamente -extindere apă -canal în satul Dorneşti, comuna Dorneşti , judeţul Suceava*
şi Studiu de fezabilitate proiect * Amenajare centru civic în comuna Dorneşti, judeţul Suceava * .

- Referat de aprobare nr.4548 din 11.06.2021 al primarului comunei Domeşti judeţul Suceava .
- Raportul de specialitate nr.4703 din 17.06.2021 al compartimentului financiar - contabil.
:_ş..,e_sQlicjJil.Ayj7.._c..!!l1s..!:!!1.a.1iJ!,
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.2126 din 15.06.2021 privind stabilirea perioadei efectuării
inventarierii anuale a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei Dorneşti
judeţul Suceava.

- Referat de aprobare nr. 4601 din 14.06.2021 al l primarului comunei Domeştijudeţul Suceava.
- Raportul de specialitate nr.4745 din 22.06.2021 al compartimentului financiar -contabil.
:.. Şe_ Ş!JJjd@_A.J!i;, _fQ_n.§.t!}tgtlv_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.2127 din 17.06.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului local al comunei Dorneşti judeţul Suceava pentru lunile : iulie, august şi
septembrie 2021 .
- Referat de aprobare nr. 4726 din 17.06.2021 al primarului comunei Domeşti judeţul Suceava.
- Raportul nr. 4727 din 17.06.2021 al secretarului general al comunei Domeşti., judeţul Suceava.
:_ ~e_ŞSJJjgtj'j_AJ!i;_ SQn_ş_l!]tgtjy_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,
LUTA
Gheor
,

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind suspendarea ajutorului social stabilit pentru dosar nr. 227,
titular doamna PLESCAMARIA, incepand cu 01.07.2021
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.493S din 29.06.2021;
-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.SO/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\08.12.2016 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.SS9/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 416/2001,privind venitul minim garantat,aprobate prin HGR nr.SO/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.S7\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1.Incepand cu data de 01.07.2021 se sus)2enda lata a·utorului social stabilit pentru dosarul nr.227,
titular doamna PLESCA MARIA ,avand (
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.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Domesti, J( ~
Nr.

+6

Iunie 2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR
DI'SPOZITIE
privind modificarea numarului de persoane si a cuantumului ajutorului social, pentru
dosar nr.144,titular doamna LUTU LACRIMIOARA, incepand cu 01.07.2021
Luta Gheorghe,primarul

comunei Dornesti,Judetul Suceava;

Avand in vedere;
-Raportul de specialitate prezentat de d-na Popovici Cornel ia Mihaela ,Inspector in cadrul
aparatului de specialitate al primarului
comunei Dornesti,inregistrat sub nr. 4938 din
29.06.2021 ;
-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 01.07.2021 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului
social pentru dosar
nr.144, titular
doamna
LUTU
LACRIMIOARA,CNP:.
deoarece se include in dosar,la cerere, concubinul
BECHEAN STEFAN,C
Art.2.lncepand cu data de 01.07.2021, pentru dosar nr.144, titular doamna LUTU
LACRIMIOARA, se stabileste un ajutor social in cuantum de 564 lei, de care vor beneficia
sase persoane.
Art.3.Pentru cuantumul stabilit, doamna LUTU LACRIMIOARA, avand CNP
trebuie sa efectueze lunar un numar de 42 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 251\25.10.2016
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
d ispozitii.
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Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

D'ISPOZITIE
privind modificarea numarului de persoane si a cuantumului ajutorului social,pentru
dosar nr.240,titular doamna CIORCAN RODICA, incepand cu 01.07.2021
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. 4939 din
29.06.2021 ;
-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.1.1ncepand cu data de 01.07.2021 se aproba modificarea numarului de persoane si a
cuantumului ajutorului social,pentru dosar nr.240, titular doamna
CIORCAN
RODICA,CNP::
_ . __ D-2.. dAOar,ece se exclude din dosar,la cerere, fiica CIORCAN
ROXANA CRISTINA,CNP
Art.2.lncepand cu data de 01.07.20;,(1, pentru dosar nr.240, titular doamna CIORCAN
RODICA, se stabileste un ajutor social in cuantum de 357 lei, de care vor beneficia trei
persoane.
Art.3.Pentru cuantumul stabilit, domnul CIORCAN FLORIN, avand CNP:
trebuie sa efectueze lunar un numar de 26 ore de munca\luna.
Art.4.La data emiterii prezentei dispozitii se abroga prevederile Dispozitiei nr. 93\17.07.2020
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.
o

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

Dorneţ~.
Nr._ _,_ft'
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa ordinară, la data de 30 Iulie 2021, ora 13,00

Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având În vedere:
- prevederileart.133 alin.1(a) şi ale art.134 alin.(2), alin.(5) din O.U.G Nr.57 din 03.07.2019privind Codul
administrativ, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 61/2020, În vigoare de la 12 mai 2020.
- Regulamentuluide organizareşi funcţionare al comunei Dorneştiaprobatprin H.C.L. nr. 41/20.11.2020.
- Referatul nr.5470 din 23.07.2021, 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.1Iit.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 ~~~!l(!ţ_q.. q!.ct~IJ.g_(ţ!__)~!.~!,!ţ_9
~.~.. ~Q.!ţJ)j~'?'Q~Jt.~r_q..~~/.Q.Q:.
Art.2. Şedinţa se desfăşoară cu participarea fizică a consilierilor locali .la ŞcoalaPrimară din comuna
Dorneşti cu Proiectulordinii 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 compartimente lor 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.
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.
P R I MAR,
Gheorghe LUŢA

Contrasemneazăpentru legalitate,

Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

Dornesti 23 Iulie 2021

Nr.77

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE

privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.202,titular doamna PLESCA
BEATRICE-LUSA, incepand cu data de 01.08.2021
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.5598 din data de 29.07.2021;
-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.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.70/2011 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 01.08.2021 inceteaza dreptul de ajutor social, care a fost stabilit pentru dosar
nr.. 202, titular doamna PLESCA BEATRICE-LUSA,avand
CNP::
) urmare plecarii in
strainatate.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevederile Dispozitiei nr. 92 \ 29.03.2019 emisa de
primarul comunei Domesti 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

PRIMAR,
Gheorghe LUT

Domesti, c!2J
Nr. 1-2---

Iulie

2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

D 1 'S P O Z 1 TIE

privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosar nr.136,titular doamna PLESCA
ANCUTA , incepand cu data de 01.08.2021
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.5585 din data de 29.07.2021;
-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\08.12.20 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\03.07.2019,privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de O 1.08.2021 inceteaza drentul.de.aiutor; social, care a fost stabilit pentru dosar nr.136,
titular doamna PLESCA ANCUTA,avand CNP::
urmare plecarii in strainatate.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii,se abroga prevecerrre Dispozitiei nr. 100 \ 17.04.2021 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.

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

DISPOZITIE
privind incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap gradul grav,
LOBA VASILE ,incepand cu data de 01.08.2021

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. 5542 din 27.07.2021.
- 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;
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din OUG nr.57\03.07.2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:
Art.1. Incepand cu 01.08.2021 se aproba incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap
gradul grav, LOBA VASILE,CNP:
,urmare schimbarii domiciliului acestuia.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 59 din 29.04.2021,
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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