ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE ,
privind încadrarea la cerere, a doamnei MARCU ANGELICA în postul de
Asistent personal gradaţia O a adultului cu handicap grav MARCU Gheorghe,
începând cu data de 01.09.2021 - pe perioada valabilităţii Certificatului de handicap
Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având în vedere :
-Legea nr.448/2006,® privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile H.G. nr.268/2007 privind Normele Metodologice de plicare a Legii nr.448/2006;
-Codul Muncii aprobat prin Lg. 53/2003 cu modificările şi completări le ulterioare;
-Legea nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare;
-Rapoartele de specialitate 111'.6354/6359 din 31.08.2021 ale compartimentelor din aparatul de specialitate al
primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava.
Analizând:
-Certificatul de încadrare în gradul de handicap grav nr.2850/10.06.2021 emis de Comisia de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap a Consiliului Judeţean Suceava.
-Avizul nr. 111677/31.08.2021 al Serviciului Juridic al DGAPS Suceava.
-Cererea de angajare nr 5971/17.08.2021
a doamnei Marcu Angelica.
In temeiul art.196 alin.(l) 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 MARCU ANGELICA în postul de Asistent personal
gradaţia O a adu/tului cu handicap grav MARCU Gheorghe ,începând cu data de 01.09.2021
- pe
perioada valabilităţii Certificatului de handicap.
Art.2. Începând cu 01.09.2021 doamnei MARCU ANGELICA Asistent personal al adultului
handicap grav gradaţia O ,se stabileşte salariul de bază lunar brut în sumă de 2.300 lei, la care
adaugă indemnizaţia de hrană lunară in sumă de de 347 lei în funcţie de timpul efectiv lucrat..
Art.3. Compartimentul financiar- contabil şi compartimentul de asistenţă socială din aparatul
specialitate al primarului, vor aduce la îndeplinire prevederile dispoziţiei.
Art.4. Dispoziţia se comunică persoanei angajate, compartimentelor din aparatul de specialitate
primarului ,Instituţiei Prefectului judeţul Suceava şi se publică în Monitorul oficial local.

PRIMAR,
Gheorghe LUŢ

Dornesti, 01 Septembrie 2021
Nr.

g~_

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena - Emilia ANDRlŞAN
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ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind numirea domnului LUTU ILIE - ADRIAN, curator special pentru minorul
LUTU Betuel-Alex cu domiciliul in comuna Dorneşti judetul Suceava

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Având În vedere:
- Prevederile art.229 alin.(31\2)din O.U.G.nr.71j2011 pentru reglementarea unor masuri necesare
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil aprobata prin Legeanr.60/10 aprilie 2012 ;
- Adresa nr.803/ 02.09.2021 emisă de Biroul Individual COVAR/VCIoan din Municipiul Rădăuţi ,
sediul În str.Volovăţului Nr.2.judeţul Suceava.
- Cererea nr.6432/03.09.2021 a domnuluiLUTU lIie- Adrian care solicita sa fie numit curator
special si Ancheta sociala a compartimentului social din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
- Raportul compartimentului social şi autoritate tutelară din cadrul primăriei comunei Dorneşti
Înregistrat sub nr.6550 din 07.09.2021.
În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(2) lit.b) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile;
DISPUN:
Art.1.Doamnul LUTU ILIE - ADRIAN cu domiciliul În comuna Dorneşti nr.396 judeţul Suceava,se
numeste curator special pentru minorul LUTU BETUEL- ALEX nascut la data de 13.01.2006 minor cu
capacitate de exercitiu restansa, cu domiciliul in comuna Dornesti nr. 396 judetul Suceava, În vederea
asistarii, lui la incheierea unui act de vanzare-cumparare prin care acesta va dobandi de la Berezovschi
Silvia CN,. 2580621334... imobilul inscris in CF.33594cu C1,C2 a comunei cadastrale Dornesti, judetul
Suceava.
Art.2. Secretarul general al comunei Dornesti judetul Suceava,va comunica prezenta dispozitie
instituţiilor şi persoanelor interesate .
Art.3.Dispozitria se publica in Monitorul oficial local .

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Dornesti, 07 Septembrie 2021
Nr.

q,

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
·PRIMAR-

DISPOZITIE
privind incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap gradul grav,
DREHLUTA TOADER ,incepand cu data de 01.10.2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Certificatul de deces seria D.11,nr.554916 eliberat de catre Primaria Municipiului Radauti;
- Raportul de specialitate prezentat de catre d-na Popovici Cornelia Mihaela, Inspector in compartimentul
de asistenta sociala,inregistrat sub nr. 6684 din 13.09.2021.
- 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 01.10.2021 se aproba incetarea platii indemnizatiei cuvenita persoanei cu handicap
gradul grav, DREHLUTA TOADER,CNP :1230117333199 ,urmare decesului acestuia din data de
02.09.2021.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 180 din 25.09.2018,
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

Domesti,
Nr. 96

/3

Septembrie 2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
-PRIMAR-

DIS

POZ ITI

E

privind stabilirea dreptului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri ,beneficiarilor de venit minim garantat, pentru perioada
sezonului rece noiembrie 2021- martie 2022

Luta Gheorghe ,primarul comunei Dornesti ,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr.70/31.08.2011 privind masurile de protectie
sociala in perioada sezonului rece;
-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.920/21.09.2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OG.nr.70/2011;
- Raportul privind privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,
combustibili petrolieri ,beneficiarilor Legii 416\2001,privind venitul minim garantat, pentru perioada
sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022 , intocmit de doamna Popovici Cornelia-Mihaela,
Inspector superior in Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dornesti,inregistrat sub nr.6579 din 13.09.2021;
In temeiul ari.

196 alin. (1) lit. "b" din OUG nr. 57\03. 07. 2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:

Art.1.Se stabileste dreptul pentru ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022 ,Ia un numar de 37 familii
beneficiare de venit minim garantat, conform situatiei centralizatoare care face parte integranta din
prezenta dispozitie.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala al
Primariei comunei Dornesti,vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR
Gheorghe L TA

Dornesti,
Nr. 91-

13

Septembrie 2021

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

Anexa nr.lla

Dispozitia

nr.q::r-

\

B·o1

2021

SITUATIECENTRALlZATOARE
CU BENEFICIARII LEGII416\2001,PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,IN PLATA IN LUNA SEPTEMBRIE2021

Nr.crt.
1
2

3

I
I

4
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15

Prestatie
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG

CNP
2700321333223
2740710333193
1511207333203
2910611114391
1661226333233
1491204333239
1480625333211
1550806333204
1610108333216
2661106333193
1590919354796
2840924332597
244:1513333208
2550614333233
2680429333236

NUME BENEFICIAR
CIORCAN
LUTU
CIRLAN
BUCUR
SUHANE
ROTARIU
LUTU
MARCU
SIMIONIUC
URSACHE
SCRIPCARIUC
PLESCA
NASTASIUC
MUNIAK
LUTU

PRENUME
BENEFICIAR
RODICA
VIORICA
NICOLAI
PAMELA ILEANA
STEFANADRIAN
VASILE
GHEORGHE
GHEORGHE
ION
ELENA
DUMITRU
ELENA-NICULINA
ELENA
STELUTA
LACRIMIOARA

Nr.casa
522
520
37
523 B
329
1204
516
1305
271
104
513
376
724
539
666C

Domiciliul
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI

16

VMG

1440312333206

LUTU

STEFAN

400

DORNESTI

17

VMG

2570605333202

LUTU

DOMNICA

1304

DORNESTI

LlOARA
18

VMG

2841102330531

DOROHONCEANU

LACRAM lOARA

1337

DORNESTI

19

VMG

2830709332594

HOJDA

DIANA VALERICA

1321

DORNESTI

20

VMG

1590917333196

CIORNODOLIA

DUMITRU

587

DORNESTI

DOINA
CIRDEIU

GHEORGHINA

1128

DORNESTI

1440920333195
1520524333204
2680730070027
2580121333210
1920724330535

BETEANU
FARCAS
CAlAC
BACILA
LUTU

RADU
GHEORGHE
MARIA
ELENA
STEFANADRIAN

389
22
875
270
400

DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI

VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG
VMG

2650220335006
2640412333212
2550906333201
1680716333266
2630131333190
2650708333212
1820120332599
2880628332591

PLESCA
MARCU
ROPCEAN
lLOTAR
CAlAC
MAGDICI
CONFEDERAT
BOGDAN

114
1345
599
887
50
1208
358
522A

DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI
DORNESTI

35
36

VMG
VMG

2911230332599
2901119330538

LUTU
PLESCA

VIOLETATASICA
lAMFIRA
OLGA
ILARIE
LUCIA
ELENA
VASILE
MARINELA
FLORENTINA
MIHAELA
RAMONA

522
522 A

DORNESTI
DORNESTI

37

VMG

2440718333209

MUNTEAN

VIORICAGRATIANA

88

DORNESTI

21

VMG

2740818333228

22
23
24
25
26

VMG
VMG
VMG
VMG
VMG

27
28
29
30
31
32
33
34

I NTOCMIT,

(1

(JC'--<.t\

INSPECTOR-POPOVICIMIHAELA

,

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa ordinară,
la data de 21 Septembrie 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. 6685 din 13.09.2021,
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 Ş~9.l(!t.q.g!.c;J,~I)_g_(g__ )~_~i'!ţ_~

5;I_~__ ~J__ ~~p'ţ~_rn~X!~ __ ?9.?J/__ 9.m)~lQQ!
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.
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
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.

Gheorgh

Dornesti 15 Septembrie 2021

Contrasemneazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena -Emll ia ANDRIŞAN

ANEXA-la

Dispoziţia nr. 99/15.09.2021

Proiect ordine de zi
al Şedinţei

Ordinare a Consiliului Local al comunei Dorneşti
din data de 21 Septembrie 2021

1.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei extraordinare a Consiliului local al
comunei Dorneşti, judeţul Suceava din data de 05.08.2021.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia, secretar general al comunei.
2.Proiect de hotărâre Nr.2137 din 20.08.2021 privind aprobarea
de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 .

rectificării bugetului local

- Referatul primarului comunei Domeştijudeţul Suceava ill.6285 din 20.08.2021 .
- Raportul de specialitate ill.56521 din 7.09.2021 al compartimentului financiar -contabil.
:.Ş_e_sQlj_cjţil_·1yJ;,_c2'1s.!!!1.a.1iJ!.
de la Comisia pentru activităţi economico - financiare, programe de

dezvoltare economico - socială, agricultură şi protecţia mediului .
Iniţiator: primar LUŢ A Gheorghe.
3.Proiect de hotărâre Nr.2138 din 10.09.2021 privind aprobarea execuţiei obiectivului de
investiţie * Extindere reţele de apă în comuna Dorneşti judeţul Suceava *, a valorii de investiţie
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţie.
- Referat de aprobare ill.6361 din 31.08.2021 al primarului comunei Domeşti judeţul Suceava
- Raportul de specialitate ill.6523 din 7.09.2021 al compartimentului financiar - contabil.

:.Ş_e_sQlj_cjţil_.dvj;'_C2'1S.!!!1.q1iJ!.
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.2139 din 10.09.2021 privind aprobarea execuţiei obiectivului de
investiţie * Iluminat public -sens giratoriu- din comuna Dornesti ,judeţul Suceava*, a valorii de
investiţie si a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectvi de investiţie.
- Referat de aprobare nr. 6362 din 31.08.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava.
- Raportul de specialitate ill.6522 din 7.09.2021 al compartimentului financiar contabil.
:.Ş_e_sQlj_cjţil_.vdj;,_c2'1s.!!!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.2140 din 10.09.2021 privind aprobarea valorii de investiţie si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie * Releu retranslatie in comuna
Dornesti judetul Suceava *.
- Referat de aprobare ill.6415 din 2.09.2021 al primarului comunei Domeştijudeţul Suceava .
- Raportul de specialitate ill.6561 din 7.09.2021 al compartimentului financiar contabil .
=- Se_ş_olicjtjj_A.J!iz.SQ.n_§.1!:ltgtjy_dela Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţenilor
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.

-2-

6. Proiect de hotărâre Nr.2141 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al
comunei Domeşti judeţul Suceava pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2021
- Referat de aprobare nr.6686 din 13.09.2021 al primarului comunei Dorneşti judetul Suceava.
- Raportul de specialitate nr.6726 din 14.09.2021 intorcmit de secretarul general al comunei
Dorneşti judeţul Suceava.
:..§g_ .JeJi.fi1.ă_dlj!.... ~OJl_ş.l!:lt!lţjy_de la

Comisia Comisia pentru activităţi social - culturale şi
culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret, sport, turism, învăţământ, sănătate şi
familie.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.
7. A~X~Ş.~ ...I}..r!•. hJ9._Ş!.7r:Q9...h.Qh.L transmisa de Scoala gimnaziala Dornesti pentru desemnare
reprezentanti in Consiliul de Administraţie a instituţiei. In anul scolar 2021-2022.

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 concediului 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.448/2006 privind 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.6779 din 16.09.2021;
In temeiul arl.196 alin.(1) /it. "b" din OUGnr.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,care se va efectua in luna septembrie si octombrie 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,Consiiier in compartimentul financiar -contabil,vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUl:

l'1-

Dornesti,
Nr.

q9

_

Septembrie 2021

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

Anexa nr.l
La dispozitia nr._2L

din ;{ ţ, 09 ' 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
PROCOPCIUC
EUGENIA
IACOBAN
CONSTANTIN
ISTRATOAIE
NICOLAE
TOTAL

Numele si
prenumele
asistentului
personal
SOROCHAN
ILENUTA
IACOBAN
ECATERINA
ISTRATOAIE
PARASCHIVA

Numele si
prenumele
persoanei
beneficiare
PROCOPCIUC
EUGENIA
IACOBAN
CONSTANTIN
ISTRATOAIE
NICOLAE

Codul numeric
personal al
persoanei
beneficiare

Suma
Acor
data

2391222333192

1386

1640309333202

1386

1891122330521

1386
4158

JJw.

INTOCMIT,

INSPECTOR-POPOVICI MIHAELA

PRIMARIA DORNESTI
ASISTENTA SOCIALA

Stat de plata
anul 2021

concedii

Nr.
Numele si prenumele
crt.
1
PROCOPCIUC EUGENIA
2
IACOBAN CONSTANTIN
ISTRATOAIE NICOLAE
3
TOTAL

Zile
lucr.

Salariu
de baza

Venit brut

Fd.somaj
0,5%

O
O
O
O

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

CASS
5,5%

CAS
10.50%

O
O
O
O

O
O
O
O

Venit
net
1,386
1,386
1,386
4,158

Deducere
de baza

Salariu
Semnatura
net
1,386
1,386
1,386
4,158

Impozit

O
O
O
O

O
O
O
O
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEA VA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZITIE,
Ş1

privind constituirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
a Centrului Operativ cu activitate temporară la nivelul comunei Domeşti judeţul Suceava

Luţa Gheorghe, primarul comunei Domeşti,Judeţul Suceava:
A vândîn vedere:

-Raportulde specialitateal doamneiLuiza RomaniţaFedoreanu,Inspector in cadrul PrimărieicomuneiDorneşi,
înregistratsub nr.6787116.09.2021.
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004(*actualizată*)privindSistemul Naţional de
Managemental Situaţiilorde Urgenţă;
-Prevederile H.G.nr.1491/09.09.2004pentru aprobarea Regulamentului-cadruprivind structura organizatorică
atribuţiile,funcţionareaşi dotareacomitetelor şi centreloroperativepentrusituatiide urgenta;
În temeiul art.196 alin.(l) lit."b din Ordonantade Uregentanr. 57/2019privindCodulAdministrativ,cu
modificărileşi completărileulterioare;
DISPUN
Art.l. Se constituie Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă,la nivelul comunei Domeşti, judeţul
Suceava ,conform Anexei nr. 1 .
Art.2. Personalul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Domesti se întruneşte la
convocarea preşedintelui semestrial şi ori de câte ori situaţia impune.
Art.3. Se constituie Centrul Operativ cu activitate temporară al comunei Domeştijudeţul Suceava, conform
Anexei nr.2.
Art.4. Centrul Operativ cu activitate temporară al comunei Domeşti judeţul Suceava asigură secretariatul
tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Art.S. Anexele Of. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.6. La data emiterii prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţia Of.S7/2020N emisa de
primarul comunei Domeşti judetul Suceava.
Art.7. Secretarul general al comunei va comunica dispoziţia persoanelor şi instituţiilor implicate în
îndeplinirea prevederilor acestui act administrativ.
Art.8. Dispozitia se publica in mMonitorul oficial local.

PRIMAR,

Contrasernneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Domesti, 17 Septembrie 2021
Nr. JtJ{)
.1

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DORNEŞTI

ANEXANR.l
la Dispoziţia nrA.oD din)

~ \ o~

2021

COMITETUL LOCAL DORNEŞTI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREŞEDINTE:

LUŢA GHEORGHE

- Primarul comunei

VICEPREŞEDINTE

LUCHIAN CONSTANTIN

- Viceprimar

MEMBRII:
-ANDRIŞAN ELENA EMILIA
- Secretarul comunei
- FEDOREANU LUIZA-ROMANIŢA
- Inspector superior
- CEPARU ARIELA
- Inspector principal
- BILICIUC LAVINIA
- Directorul Şcolii Dorneşti
- HORBANIUC EMANUELA CORINA - Medic medicină de familie Dorneşti
- Agent principal post de poliţie
- DANDEA VALENTIN
-MILIEVICI MIRCEA VASILE
- Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă
- Director SC PROLISOK SRL Suceava
- SERDENCIUC MARINEL
punct de lucru Dorneşti
-AXANIDRAGOŞ
- Manager zonă SC "UNICOM HOLDING" SA
Terminal Petrolier
- Şef sector transporturi şi asimilate
- ROŞU CIPRIAN
SC UNICOM TRANZIT SA Depozit solide
- Director SC "ROYAL BEST EVENT" SRL Bucureşti
- NACU VLADIMIR
punct de lucru corn. Dorneşti
- GHIŢUN MIHAELA
- Oficiul poştal

CONSULTANTI:
- CIORNEI IOAN
- SPÎNU SĂNDUCU

- Şef staţie CFR Dorneşti

- Medic veterinar comunal

ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNEI DORNEŞTI

ANEXANR.2
la Dispoziţia nr.~.din
li·

oCj·

2021

CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ
AL COMUNEI DORNEŞTI

ŞEF CENTRU
LOCTIITOR

ANDRIŞANELENAEMILIA
-Secretarul comunei
FEDOREANULUIZA-ROMANIŢA - Inspector superior

MEMBRII:

- ŞPACNICOLETADANIELA
- CIOBOTARIUDORINA
- CEPARUARIELA

- Consilier superior (contabil)
- Inspector principal (casier)
- Inspector principal

Activitatea persoanelor din compunerea Centrului operativ se va desfăşura în
Punctul de conducere comunal Dorneşti situat la parter.

PREŞEDINTELE COMITETULUIPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ AL
COMUNEI DORNESTI
Nr.
crt.

O

NUMELE ŞI PRENUMELE

1

COMPONENŢA
FUNCŢIA
LA LOCUL DE
ÎN COMITET
MUNCĂ

2

1
2

LUTA GHEORGHE
LUCHIAN CONSTANTIN

3

ANDRIŞAN ELENA- EMILIA

4

FEDOREANU LUIZA ROMANITA

MEMBRU

5

CEPARU ARIELA

MEMBRU

6

MILIEVICI MIRCEA-VAISLE

7

BILICIUC LAVINIA

8

DR.HORBANIUC
EMANUELA CORINA

9

DANDEA VALENTIN

PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

3

NOMINALĂ A COMITETULUI

ADRESA
DE LA LOCUL DE MUNCA:
LOCALITATE, STRADĂ, TELEFON
4
DORNESTI,
0230568217
DORNESTI,
0230568217

PRIMAR
VICEPRIMAR
SECRETARUL
DORNEŞTI,
COMUNEI
INSPECTOR
PENTRU SITUATII DORNEŞTI,
DE URGENTA
INSPECTOR
PRINCIPAL
DORNEŞTI,

0230568217

DE LA DOMICILIU:
LOCALITATE, STRADĂ, TELEFON

5
DORNESTI ,0230 568335,
DORNESTI,
,
RĂDĂUŢI

0740469489
0742218993
0740239013
I

0230568217

DORNEŞTI,

, 0745656315

0230568217

DORNEŞTI,

0740137895

0230568217

DORNEŞTI,

0740807053

DORNEŞTI.

0230568227

DORNEŞTI,

0724521237

DORNEŞTI,

0230568218

RĂDĂUŢI,

0744355979

DORNEŞTI,

0230568224

RADĂUŢI ,

0752927947

ŞEF SERVICIU
VOLUNTAR
PENTRU SITUATII
DE URGENŢĂ
DIRECTOR
SCOALA
GENERALĂ

LOCAL

MEMBRU
MEDIC UMAN

MEMBRU

Agent principal
post Politie

10

SERDENCIUC MARINEL
MEMBRU

-Director SC
PROLlSOK SRL

DORNEŞTI,

SUCEAVA

0743200025

I
I

ROŞU CIPRIAN
MEMBRU

11
AXANI DRAGOŞ

12

13

NACU VLADIMIR

MEMBRU

GHIŢUN MIHAELA

MEMBRU

14 CIORNEI IOAN

CONSULTANT

15 SPÎNU SĂNDUCU

CONSULTANT

-Şef sector
transporturi şi
asimilate SC
Unicom Tranzit SA
DORNEŞTI,
-Manager zonă
SC Unicom
Holding SA
Terminal Petrolier
Director
SC ROYAL BEST DORNEŞTI,
SRL
OFICIANT
DORNEŞTI,Str. GARII,0230 568215
POSTAL
DORNESTI
ŞEF STAŢIE CFR DORNEŞTI,Str. GARII,0230 568257
MEDIC
VETERINAR

DORNEŞTI,

0747297729

RĂDĂUŢI
0744771941
SUCEAVA

0749116863

DORNEŞTI

0743014758

DORNEŞTI

0722693735

RĂDĂUTI,

0742788080

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
PRIMAR,
LUŢA GHeORGHE

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantumului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna PLESCA ANCUTA ,titulara dosarului nr.243, incepand cu data de
01.10.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.5,art.6 alin.(2)si ale art.12 din Legea nr.416/2001 (*actualizata*)privindvenitul
minim garantat;
-Prevederile art.15 si ale ar.18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50/19.01.2011 (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
-Ordonantade Urgenta a GuvernuluiRomanieinr.93\08.12.2016 pentru reglementarea unor masuri de
simplificarea acordariiunor beneficiide asistentasociala,precumsi pentru stabilireaunor masuribugetare
pentru acesteain anul2016;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, avand functia publica de Inspector
superior in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti ,inregistrat
sub nr. 6826 \ 17.09.2021;
In temeiul art.196 alin.1lit.b din OUGnr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.10.2021 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 255 lei,
pentru dosarul nr. 243 ,titular doamna PLESCA ANCUTA ,avand CNP:2940427333018, de care
vor beneficia doua persoane.
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, doamna PLESCA ANCUTA trebuie sa efectueze un numar de 19
ore de munca /luna.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala, vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUT.

Dornesti,
Nr. 101

-

L5f

Septembrie 2021

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind stabilirea cuantumului ajutorului social si numarul de ore care trebuie efectuate
de catre doamna BACILA DOINA ,titulara dosarului nr.244, incepand cu data de
01.10.2021
Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Prevederile art.5,art.6 alin.(2)si ale art.12 din Legea nr.416/2001 (*actualizata*)privind venitul
minim garantat;
-Prevederile art.15 si ale ar.18 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50119.01.2011(*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
-Ordonantade Urgenta a GuvernuluiRomanieinr.93\08.l2.2016 pentru reglementarea unor masuri de
simplificarea acordariiunor beneficiide asistentasociala,precumsi pentru stabilireaunor masuribugetare
pentruacesteain anul2016;
-Raportul de specialitate prezentat de doamna Popovici Mihaela, avand functia publica de Inspector
superior in compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dornesti ,inregistrat
sub nr. 7096 \ 27.09.2021;
In temeiul art.l96 alin.l lit.b din OUG nr.57\03.07.2019,privind Codul administrativ,cu
modifiarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.10.2021 se stabileste un ajutor social lunar ,in cuantum de 142 lei,
pentru dosarul nr. 244 ,titular doamna BACILA DOINA, de care va beneficia o persoana.
Art.2.Pentru cuantumul stabilit, doamna BACILA DOINA trebuie sa efectueze un numar de 10
ore de munca /luna.
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4.Compartimentul financiar-contabil si Inspectorul din compartimentul de asistenta sociala, vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

c-lI

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea dreptului de ajutor social pentru dosarul nr.227, titular
doamna PLESCA MARIA, incepand cu data de 01.10.2021
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. 7104 din data de 27.09.2021;
-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\08.12.2016 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,cu modificarile si
completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.10.2021 inceteaza dreptul de ajutor social care a fost stabilit pentru dosar nr.227,
titular doamna PLESCA MARIA, 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. 74 \ 29.06.2021 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,

Dorrţesţi,

Nr.

~o3

c2'g

Septembrie 2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
JURA VLEA LACRIMIOARA titulara dosarului nr.341
începand cu data de 01.10.2021

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.7092din 27.09.2021.
-Prevederile art 32din din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile Art.II pct .5 din 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.
Dispozitia nr.l35.din 30.09.2020 emisa de primarul comunei Dornesti
În temeiul art.l96 alin.(l)lit."b",din
O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativcu
modificarile si completarile ulterioare \
DISPUN:
Art.1.Începand cu 01.10.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
JURA VLEA LACRIMI OARA titular al dosarului nr.341 deoarece s-au marit veniturile familiei si
nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege.
Art.2.La data emiterrii dispozitiei se revoca Dispozitia nr. 135 din 30 .09.2020 emisa de primarul
comunei Dornesti,
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR
Gheorghe

Domesti ....~

Nrt ,tot,

? .... sept

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

Nr.

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea cuantumului si alocatiei pentru sustinere a familiei
DABICA ANCUTA titulara dosarului nr .147 incepand cu data de
01.10.2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na. Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar in
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Domesti inregistrat sub nr.7093 din 27.09.2021.
-Prevederile art.23din legea 27712010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completările ulterioare.
-Prevederile art.II pct.5din 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.
- Dispozitia nr. 155din data de 20.08.2019 emisa de primarul comunei Domesti.
In temeiul art.l96 alin.(l)lit."b",din O.U.O. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.

DISPUN:
Art.I.Incepand cu data de 01.10.2021 doamnei DABICA ANCUTA titulara dosarului nr. 147 ,se
modifică cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 300 lei pentru 8copii,deoarece
veniturile familiei s-au marit.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului dministrativ nr.55412004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Scretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNA DORNESTI
-PRIMARDISPOZITIE

privind modificarea cuantumului si a numarului de membri ai alocatiei pentru sustinere a familiei
ROBD ALINA titulara dosarului nr. 303 incepand cu data de
01.10.2021

Luta Gheorghe, primarul comunei Dornesti, Judetul Suceava;
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate prezentat de d-na. Mironiuc Angelica ,asistent medical comunitar in
compartimentul social in cadrul Primariei comunei Domesti inregistrat sub nr.7111 din 27.09.2021.
-Prevederile art.23din legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificările şi
completări le ulterioare.
-Prevederile art.II pct.5din OUO 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.
- Dispozitia nr. 9din data de 23.01.2017 emisa de primarul comunei Domesti.
In temeiul art.196 alin.(1)lit."b",din O.U.O. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:
Art.l.Incepand cu data de 01.10.2021 doamnei ROBU ALINA titulara dosarului nr. 303 ,se modifică
cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei la suma de 328 lei pentru 4copii,deoarece se introduce
copilul ROBU GIOROIANA -MARIA.
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului dministrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei
Domesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Scretar general al comunei
Elena Emilia ANDRISAN

Domesti, ~ ~ . septembrie 2021
Nr ..

.t.~0....

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
SOFRONI NICOLATA titulara dosarului nr. 242
începand cu data de 01.10.2021

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.7140 din 28.09.2021.
-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.
-Dispozitia nr. 197 din 12.08.2016 emisa de primarul comunei Dornesti
În temeiul art.196 alin.(1)lit."b",dinO.U.G.nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare
DISPUN:
Art.1.Începand cu 01.10.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
SOFRONI NICOLETA titulara dosarului nr.242 deoarece s-au marit veniturile .
Art.2.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.55412004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3 La data emiterii dispozitiei se revoca Dispozitia nr. 197 din 12.08.2016 emisa de primarul
comunei Dornesti
Art.4Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
PRIMAR,
Gheorghe LUTA

Dornesti,

I of-

Nr .....

~!.. septe

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMANIA
JUDETUL SUCEA VA
COMUNEI DORNESTI
-PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
SPAC BRINDUSA IOANA titulara dosarului nr.282
începand cu data de 01.10.2021

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.7190din 29.09.2021.
-Prevederile art 32din din Legea nr.277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu
modificările şi completările ulterioare.
-Prevederile Art.II pct .5 din 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.
Dispozitia nr.18din 18.01.2016 emisa de primarul comunei Dornesti
În temeiul art.196 alin.(l)lit."b",din O.U.G. nr.57/03.07.2019
privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:
Art.l.Începand cu 01.10.2021 încetează dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei
SPAC BRINDUSA IOANA
titular al dosarului nr.282 deoarece detine doua autoturisme din data
16.02.2021.
Art.2.La data emiterrii dispozitiei se revoca Dispozitia nr. 18 din 18 .01.2016 emisa de primarul
comunei Dornesti
Art.3.Cu drept de contestatie in termenul prevazut de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.4.Compartimentul social si compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei comunei
Dornesti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
Gheorghe LV

cf!__9
Dornesti
Nr

log.

septem

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Elena Emilia ANDRIŞAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
- PRIMAR-

DISPOZIŢIE
privind convocarea de Îndată a Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
În şedinţa extraordinară la data de 05 Octombrie 2021,ora 13,00
Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având În vedere:
- prevederile art.133 alin.2 (a) şi ale art.134 alin.(l) lit.a), alin.(2), alin.(4), alin.(S) din O.U.G Nr.S7
din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare Consiliului Local Dorneşti aprobat prin H.C.L. nr.
41/20.11.2020.
- Referatul nr.726S/30.09.2021 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.(S), art.13S alin.(l)
alin.(3)şi art.196 alin.1 lit.b) din O.U.G.nr.S7/03.07.2019 privind Codul administrativ,cu modificările
şi completările ulterioare;

DISPUN:
Art.l. Se convoacă de indată Consiliul Local al Comunei Dorneşti, judeţul Suceava in Şedin_tă
extraordinară la data de 05 Octombrie 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 innietorotat, rapoartele de spedetitste 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 Înscrise În Proiectul ordinii de zi, vor fi Înaintate spre avizare comisiilor
de specialitate ale consiliului local, indicate in 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
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 1 MAR,
Contrasemnează pentru legalitate/
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN

~

Dornesti 01 Octombrie 2021

Nr.l09

ANEXA- la Dispoziţia

PROIECT

nr.l09/01.10.2021

ORDINE DE ZI

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Domeşti
dilJ... di!.ţi!_.. d.~.. ş.Q.~ţQmkri.~... .?!!..?~
1.Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Dorneşti, judeţul Suceava din data de 21.09.2021.
Iniţia tor: Andrişan Eleno-Emilia, secretar general al comunei.

2.Proiect de hotărâre nr.2142 din 30.09.2021 pentru modificarea art.3 al HCL.Nr.
35/28.06.2018 privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării Scrisorii de garanţie din partea
FNGCIMM SA-IFN În vederea obţinerii avansului necesar implementării proiectului de investitie
intitulat Modernizare, renovare şi dotare Cămin Cultural sat Dorneşti, comuna Dorneşti judeţul
Suceava", finanţat prin Agenţia pentru Finanţarea Invetiţiilor Rurale, conform Contract de finanţare
nr. C0760CNOOOl1613500117/23,05,2018,Act Adiţional nr.1 din 25.05.2018.
II

- Referat de aprobare nr. 7272 din 30.09.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava
- Raportul de specialitate nr. 7300 din 01.10.2021 al compartimentului financiar -contabil.

=-.Ş~.~~!l~J.ţ~.~~!~.~9.I).Ş.l:l'ţ~_ţ!~.q~.!~;
Comisia pentru activităţi economica - financiare
agricultură şi protecţia mediului .

I

programe

de dezvoltare

economica - socială,

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.
Iniţia tor: primar LUŢA Gheorghe

3.Proiect de hotărâre nr.2143 din 30.09.2021pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului
Local Dorneşti nr. 28 din 30.07.2021 privind aprobarea numărului şi cuantumul burselor şcolare
care se acordă În anul şcolar 2020-2021 la Şcoala gimnazială Dorneşti, judeţul Suceava.
-Referat de aprobare nr.7273 din 30.09.2021 al primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava
- Raportul de specialitate nr.7299 din 01.10.2021 al compartimentului financiar -contabil.

~.Ş~.~~!!~i.ţ~.~~!~.~9.I).ş.l:l.I~.~.ţ!~.q~.!~;
Comisia Comisia pentru activităţi social - culturale şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret, sport, turism, frr)!?!ţ?i!11~m,_sănătate şi familie.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind desfacerea disciplinară a Contractului individual de muncă al domnului BARNEA IONEL
angajat În postul de paznic la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava,
Începând cu data de 01.10.2021

Luţa Gheorghe, primarul comunei Dorneşti, Judeţul Suceava;
Având În vedere.
- prevederile art.34 (11\1), art.61(a), art.247, art.248 alin.(l) lit.e)., art. 250, art.251 alin.(ll\l),
alin.(2),
alin.(3) ,alin.(4) , art. 252 din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii modificat şi completat prin
Legea nr. 213/2020.
- prevederile art.76 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Local Dorneşti nr. 46/2011 privind aprobarea
Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Dorneşti judeţul Suceava.
-Referat nr. 7079/ 24.09.2021 şi Foaia de pontaj pentru luna septembrie 2021 întocmite de domnul
Luchian Constantin, viceprimar
al comunei Dorneşti,care ţine evidenţa personalului de pază al
Primăriei
Dorneşti.
- Adresa nr.7110/27.09.2021
trimisă prin poştă cu confirmare de primire -domnului
Barnea Ionel
prin care a fost invitat la Primăria comunei Dorneşti .
- Raportul nr.7329 din 01.10.2021 întocmit de doamna Şpac Nicoleta- Daniela,Consilier
superior în
compartimentului
financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate
al primarului
comunei
Dorneşti, care are atrribuţii de personal În fişa postului.
În temeiul art.196 alin.(l)
lit.b) din OUG.Nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
cu
modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Începând cu data de 01.10.2021

se desface disciplinar Contractul individual de muncă al
domnului BARNEA IONEL angajat În postul de paznic la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava,
deoarece În luna septembrie 2021 a lipsit nemotivat de la serviciu un număr de 12 zile ,Începând
cu data de 15.09.2021
- până la 30.09.2021,
când nu s-a mai prezentat la serviciu fără să anunţe
motivul neprezentării .
Art.2. Domnul BARNEA IONEL, paznic la Primăria comunei Dorneşti judeţul Suceava, a Încălca1
Regulamentul
de organizare
şi funcţionare al instituţiei, care prevede pentru 3 zile de absenţă
nemotivată e la serviciu În decursul unei luni, sancţionarea cu desfacerea disciplinară
a contractulu
individual
de muncă.
Art.3. Domnul BARNEA IONEL a fost convocat În scris la sediul Primăriei
la data de 29.09.2021 ore
10,00 ,salariatul
nu s-a prezentat să motiveze obiectiv absenţele de la serviciu şi În condiţiile art
252 alin.(3) din Codul Muncii, sancţiunea disciplinara se aplică fără efectuarea cercetării dlscipllnare
prea labile.

-2-

Art.4. Dispoziţia poate fi contestată de salariat În termen de 30 de zile calendaristice de la data
comunicării la autoritatea emitentă, după care se poate adresa instanţei de contencios administrativa
Tribunalului Suceasva, În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Art.S.(1)

Dispoziţia se comunică

salariatului

În cel mult 5 zile calendaristice

de la data emiterii

şi

produce efecte de la data comunicării.
(2) Comunicarea se predă personal salariatului ,cu semnătură de primire,ori În caz de refuz al
primirii, prin scrisoare recomandată la domiciliul acestuia din sat Dorneşti, nr. 821 comuna Dorneşti
judeţul Suceava cod poştal 727210.
Art.6.Compartimentul
financiar-contabil
din aparatul de specialitate al primarului, va duce la Îndeplinire
prevederile dispoziţiei.
Art.7. Secretarul general al comunei trimite dispoziţia În termen legal Instituţiei Prefectului judeţul
Suceava pentru controlul de legalitate şi se Îngrijeşte de publicare În Monitorul oficial local.

PRIMAR,

Contrasemnează pentru legalitate

Secretar general al comunei
ANDRIŞAN Elena - Emilia

Dornesti, 01 Octombrie

Nr.ll0

2021

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA DORNESTI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind incetarea Contractului de munca al doamnei HIJ OLGA,
asistent personal al minorului cu handicap grav ,SCREPNICIUC IONEL,
incepand cu data de 01.10.2021

Luta Gheorghe,primarul comunei Dornesti,Judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Prevederile art.56 lit."i" 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. 7304 din 01.10.2021;
- Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.1062 din 23.09.2021,al minorului SCREPNICIUC
IONEL,emis de Comisia pentru protectia copilului Suceava.
In temeiul art.196 alin.(1) lit."b", din OUG nr.57\03.07.2019 ,privind Codul administrativ ,cu
modificarile si completarile ulterioare.
DIS PUN:
Art.1.lncepand cu data de 01.10.2021 inceteaza Contractul de munca al doamnei HIJ OLGA ,asistent
personal al minorului cu handicap grav SCREPNICIUC IONEL,urmare modificarii gradului de handicap din
grav cu asistent personal in accentuat.
Art.2.La data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr. 66 din 14.04.2020,
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.
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Elena-Emilia ANDRISAN

Dornesti,
Nr. U\

0\'

Octombrie 2021

