
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
In temeiul art.39 alin.2 şi art. 68 alin.l şi art.115 alin.l lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare;

Art.l-Consiliul local al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, se 
convoacă în şedinţă extraordinară în ziua de 9.01.2019, ora 9,00, în sala de 
şedinţe a Primăriei comunei Doma Candrenilor, cu următorul proiect al ordinii 
de zi:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Doma Candrenilor din data de 20.12.2018 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din 
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfârşitul anului 
2018. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

3. Proiect de hotărâre privind apartenenţa unor bunuri imobile la domeniul
privat al comunei Doma Candrenilor. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

Art.2-Secretarul comunei Doma Candrenilor va comunica prezenta 
dispoziţie persoanelor interesate.

DISPUN:

PRIMAR,
Când**""

Avizat pentru legalitate: 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

Dorna Candrenilor, 4.01.2019 
Nrj



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea număruiui de ore reprezentând acţiuni sau iucrări de interes iocai, pentru 

persoana singură beneficiară de ajutor socia! conform Legii nr. 416/2001 Mîndriiă Mărioara

Dănuţ Candrea, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.256 din 11.01.2019 , întocmit de compartimentul de asistenţă socială 

din cadrul Primăriei comunei Dorna Candreniior;
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2), (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 28 alin. (1) şi (4) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin. „1" şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l(l).începând cu data de 1 ianuarie 2019 se modifică numărul orelor de muncă pentru 
persoana singură Mîndriiă Mărioara -  beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, care 
are obligaţia prestării orelor de muncă reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local.

(2). Doamna Mîndriiă Mărioara are obligaţia prestării unui număr de 11,42 ore lunar, 
echivalentul a 2 zile acţiuni sau lucrări de interes local.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 15 zile de la 
emitere. "**

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei 
de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestui

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, consilier-asistenţă socială la Primăria comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava.

Dorna Candreniior, Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea IrinajŞperanţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea număruiui de ore reprezentând acţiuni sau iucrări de interes iocai, pentru 

persoana singură beneficiară de ajutor sociai conform Legii nr. 416/2001 Ianovici Laura

Dănuţ Candrea, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând referatul nr.257 din 11.01.2019 , întocmit de compartimentul de asistenţă socială 

din cadrul Primăriei comunei Dorna Candreniior;
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2), (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 28 alin. (1) şi (4) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin. „1" şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l(l).începând cu data de 1 ianuarie 2019 se modifică numărul orelor de muncă pentru 
persoana singură Ianovici Laura -  beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, care are 
obligaţia prestării orelor de muncă reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local.

(2). Doamna Ianovici Laura are obligaţia prestării unui număr de 11,42 ore lunar, 
echivalentul a 2 zile acţiuni sau lucrări de interes local.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 15 zile de la 
emitere.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei 
de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestui

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, consilier-asistenţă socială la Primăria comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava.



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea număruiui de ore reprezentând acţiuni sau iucrări de interes iocai, pentru 

domnui Lăcătuş Cristian, beneficiar de ajutor socia! conform Legii nr. 416/2001

Dănuţ Candrea, primam! comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.258 din 11.0L2019 , întocmit de compartimentul de asistenţă socială 

din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor;
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2), (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 28 alin. (1) şi (4) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin. „1" şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l(l).începând cu data de 1 ianuarie 2019 se modifică numărul orelor de muncă pentru 
domnul Lăcătuş Cristian -  beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, care are obligaţia 
prestării orelor de muncă reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local, titularul dosarului fiind 
doamna Lăcătuş Gabriela Liliana.

(2). Domnul Lăcătuş Cristiăft are obligaţia prestării unui număr de 57,11 ore lunar, 
echivalentul a 8 zile.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 15 zile de la 
emitere.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei 
de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestui

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, consilier-asistenţă socială la Primăria comunei Doma Candrenilor, pentru 
comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor 
La 11.01.2019

PRIMAR,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea număruiui de ore reprezentând acţiuni sau iucrări de interes iocai, pentru 

domnui Lupu Grigore, beneficiar de ajutor sociai conform Legii nr. 416/2001

Dănuţ Candrea, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Anaiizând referatul nr.259 din 11.Oi.2019 , întocmit de compartimentul de asistenţă socială 

din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior;
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2), (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitui minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 28 alin. (1) şi (4) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin. „1" şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/200! privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l(l).începând cu data de 1 ianuarie 2019 se modifică numărul orelor de muncă pentru 
domnul Lupu Grigore -  beneficiar de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, care are obligaţia 
prestării orelor de muncă reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local, titularul dosarului fiind 
doamna Lupăescu Ana Maria.

(2). Domnul Lupu Grigore are obligaţia prestării unui număr de 35,55 ore lunar, 
echivalentul a 5 zile.

Art.2.Prevederi!e prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 15 zile de la 
emitere.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei 
de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestui

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, consilier-asistenţă socială la Primăria comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
La 11.01.2019
Nr. S*

PRIMAR, 
Dănuţ Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea număruiui de ore reprezentând acţiuni sau iucrări de interes iocai, pentru 

domnu! Lăcătuş Nicoiae, beneficiar de ajutor sociai conform Legii nr. 416/2001

Dănuţ Candrea, primaru) comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
Anaiizând referatul nr.260 din 11.01.2019 , întocmit de compartimentul de asistenţă socială 

din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor;
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2), (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 28 alin. (1) şi (4) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin. „1" şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l(l).începând cu data de 1 ianuarie 2019 se modifică numărul orelor de muncă pentru 
domnul Lăcătuş Nicoiae -  beneficiar de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, care are obligaţia 
prestării orelor de muncă reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local.

(2). Domnul Lăcătuş Nicoiae are obligaţia prestării unui număr de 20,51 ore lunar, 
echivalentul a 3 zile. ^

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 15 zile de la 
emitere.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei 
de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestui

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, consilier-asistenţă socială la Primăria comunei Dorna Candrenilor, pentru 
comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor, 
La 
Nr

PRIMAR,

Avizat pentru iegaiitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa&



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea număruiui de ore reprezentând acţiuni sau iucrări de interes iocai, pentru 

doamna Lupu Viorica, beneficiar de ajutor socia! conform Legii nr. 416/2001

Dănuţ Candrea, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând referatul nr.265 din 11.01.2019 , întocmit de compartimentul de asistenţă socială 

din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior;
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (2), (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare şi art. 28 alin. (1) şi (4) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele Metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin. „1" şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l(l).începând cu data de 1 ianuarie 2019 se modifică numărul orelor de muncă pentru 
doamna Lupu Viorica -  beneficiară de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, care are obligaţia 
prestării orelor de muncă reprezentând acţiuni sau lucrări de interes local, titularul dosarului fiind 
doamna Lupu Viorica.

(2). Doamna Lupu Viorica are obligaţia prestării unui număr de 20,51 ore lunar, 
echivalentul a 3 zile.

Art.2.Prevederile prezentei dispo2tţii se comunică titularului în termen de 15 zile de la 
emitere.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei 
de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori 
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestui

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, consilier-asistenţă socială la Primăria comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava.

PRIMAR,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMANÍA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiiiuiui iocai în şedinţă extraordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţui Suceava;
In temeiul art.39 alin.2 şi art. 68 aiin.l şi art.115 alin.l lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare;

DISPUN:

Art.I-Consiliul local al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, se 
convoacă în şedinţă extraordinară în ziua de 18.01.2019, ora 9,00, în sala de 
şedinţe a Primăriei comunei Doma Candrenilor, cu următorul proiect al ordinii 
de zi:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local Doma Candrenilor din data de 9.01.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.22/2018 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul„Două poduri din 
b.a având L=12m, peste pârâul Negrişoara sat Poiana Negrii, comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava,,. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere cu titlu gratuit 
a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public 
al statului si din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -  Romsilva în 
domeniul public al comunei Doma Candrenilor şi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava. Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

Art.2-Secretarul comunei Doma Candrenilor va comunica prezenta 
dispoziţie persoanelor interesate.

Avizat pentru iegaiitate:
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

Dorna Candreniior, 15.01.2019
Nr.3



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea ajutoruiui de înmormântare domnuiui Candrea Fiiip Andrei, 

pentru defuncta Ianovici Laura, beneficiară de ajutor sociai 
conform Legii nr. 416/2001

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţui Suceava;
Anaiizând cererea domnuiui Candrea Fiiip Andrei înregistrată cu nr.610/!7.0i.20i9 prin care 

soiicită acordarea ajutoruiui de înmormântare pentru doamna Ianovici Laura beneficiară de ajutor 
sociai conform Legii nr. 416/2001 privind venitui minim garantat cu modificările şi completările 
uiterioare şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 667/18.01.2019 ;

Având în vedere prevederile art. 28 alin.(4) şi (5) şi art. 30 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, art.46, 47, 48 şi art.52 din H.G. nr. 
50/2011 pentru aprobarea Normelor Mefodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

I

DI S P U N :

Art.l. Se acordă ajutor de înmormântare domnului Candrea Fiiip Andrei, în cuantum de 1.000 
lei, pentru defuncta Ianovici Laura decedată la data de 14.01.2019, care a fost beneficiară de ajutor 
social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Art.2. Plata ajutorului se va fg.ce pe bază de stat de plată la casieria primăriei Doma 
Candrenilor.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei Doma Candrenilor, pentru comunicare factorilor 
interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului -  judeţul Suceava.

P R I M A R ,

Dorna Candrenilor, 
la 18.01.2019 
Nr. 9

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

Candrea Irina SperanţaŢ



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii ajutoruiui sociai 

persoanei singure Ianovici Laura

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candrenilor, judeţui Suceava;
Analizând dosarui nr. 19 din 27.08.2018 a persoanei singure Ianovici Laura şi referatul 

întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 669 din 18.01.2019;
Având în vedere prevederile art. 20 alin.(l) litera "a", alin.(2) şi (3), art. 30 din Legea 

nr.416/2001 privind venitui minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, art.35 alin. (2),
(3), art. 36 aiin.(l) şi art.52 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.115 a!in.(l) litera a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

DI S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 februarie 2019, încetează plata ajutorului social pentru persoana 
singură Ianovici Laura CNP 2830730336691. Motivul încetării îl constituie decesul persoanei 
beneficiare.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată până la data de 5 a lunii următoare emiterii, la 
AJPIS Suceava

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei Dorna Candrenilor, pentru comunicare factorilor 
interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului -  judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor, 
la 18.01.2019 
Nr. 10

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru copiiui cu handicap grav cu asistent 
Candrea Danie! Marius începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţu! Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentui din aparatut de speciaiitate a! primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019; 
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru copilul 
cu handicap grav cu asistent Candrea Daniel Marius prin reprezentant legal Candrea Mircea, de la suma de 
1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenüor,
La 18.01.2019
Nr. 11

P R I MA R ,



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru copiiui cu handicap grav cu asistent 
Chiriiuş Atanasie Andrei, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţu) Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019; 
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru copilul 
cu handicap grav cu asistent Chiriiuş Atanasie Andrei prin reprezentant legal Chiriiuş Liviuţ, de la suma de 
1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Avizat pentru legalitate,
Secretar

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior, 
La 18.01.2019



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Ciubotă Roşă Dumitru, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019; 
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Ciubotă Roşă Dumitru , de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată Intr-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

P R I MA R ,

Dorna Candreniior,
La 18.01.2019
Nr. 13

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Lupu Mihai! Gavrii, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primam) comunei Doma Candrenilor, judeţu) Suceava;
Având în vedere:
Referatu) prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019; 
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Lupu Mihail Gavrii, de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fl contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoamucare se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Avizat pentru legalitate,
Secretar

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candrenilor, 
La 18.01.2019



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Ungureanu Viorei, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019;
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), !it."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Ungureanu Viorei, de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candreniior, 
La 18.01.2019 
Nn 15

P R I M A R ,



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Popescu Livia, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de compartimentui din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019;
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Popescu Livia, de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

P R I MA R ,
Candrea Dănuţ

"

Avizat pentru legalitate,
Secretar

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior,
La 18.01.2019
Nr.16



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Vasiiuţ Ana, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de speciaiitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019;
In baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Vasiiuţ A na, de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana^care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

P R I MA R ,  
Candrea Dănuţ

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

" rDorna Candreniior,
La 18.01.2019
Nr. 17



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Mitrofan Ileana, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019;
In baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Mitrofan Ileana, de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau învârte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candreniior,
La 18.01.2019
Nr. 18

P R I M A R ,

Avizat pentru legalitate,
Secretar

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Chiruţă Veronica , începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de compartimentui din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019;
In baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Chiruţă Veronica , de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

P R I MA R ,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior,
La 18.01.2019
Nr.19



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Leahu Mariana Georgiana începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentă din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorna 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019; 
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Leahu Mariana Georgiana , de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei 
lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fl contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candreniior,
La 18.01.2019
Nr.20

P R I M A R ,

Avizat pentru legalitate,
Secretar

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind majorarea indemnizaţiei iunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent 
Lungu Eiena, începând cu data de 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.652 din 18 .01.2019; 
în baza prevederilor:

-art.43 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9 şi 12 alin.(l) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se modifică cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoana 
cu handicap grav cu asistent Lungu Elena , de la suma de 1162 lei lunar la suma de 1263 lei lunar.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana ̂ are se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 

J  interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
buget contabilitate, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candreniior,
La 18.01.2019
Nr.21

P R I MA R ,  
Candrea Dănuţ



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană, doamnei Ursu Ana Ionela având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 2 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al doamnei Ursu Ana Ionela , 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 2, în cuantum de 2.245 lei 
lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Ursu Ana Ionela având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 2.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fl contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.22

Avizat pentru legalitate, 
Secretar



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Lupu Lucreţia Maria , 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
In baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al doamnei Lupu Lucreţia Maria, 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3, în cuantum de 2.358 lei 
lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Lupu Lucreţia Maria având funcţia de 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.23

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

Candrea Irina SperanţaÍ '

P R I MA R ,  
Candrea Dănuţ



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Popescu Floarea , având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al doamnei Popescu Floarea, 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3, în cuantum de 2.358 lei 
lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hranăLjncepând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Popescu Floarea având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept a! său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.24

P R I MA R ,  
Când rea Dănuţ



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea saiariuiui de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Şipot Adeia , având funcţia 
de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 4 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
In baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al doamnei Şipot Adela, având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 4, în cuantum de 2.418 lei lunar .

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Sipot Adela având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 4.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori intr-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.25

P R I MA R ,  
Candrea Dănuţ



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Candrea Angelica , având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază a! doamnei Candrea Angelica, 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3, în cuantum de 2.358 lei 
lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Candrea Angelica având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.26

P R I MA R ,  
Candrea Dănuţ



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Ursuţ Anuţa , având funcţia 
de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariu! de bază a! doamnei Ursuţ Anuţa, având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3, în cuantum de 2.358 lei lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Ursuţ Anuţa având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.27 Duh,



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană, doamnei Todaşcă Mirela , având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 5 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
In baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al doamnei Todaşcă Mirela, 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 5, în cuantum de 2.478 lei 
lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Todaşcă Mirela având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 5.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fî contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.28

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea saiariuiui de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Vasiiuţ Feiicia , având 
funcţia de asistent persona! pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art! din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

A rt!. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al doamnei Vasiiuţ Felicia, 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3, în cuantum de 2.358 lei 
lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna ăhterioară, doamnei Vasiiuţ Velicia având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.29

P R I M A R ,  
Candrea Dănuţ

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea saiariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Penteiescu Livia , având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariu! de bază a! doamnei Penteiescu Livia, 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3, în cuantum de 2.358 lei 
lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna aiTterioară, doamnei Penteiescu Livia având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept a! său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.30

P R I M A R ,
Dănut

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Juncu Rodica , având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 5 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază ai doamnei Juncu Rodica, având 
funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 5, în cuantum de 2.478 lei lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Juncu Rodica având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 5.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

P R I MA R ,
CandreaDănut

A A
Avizat pentru legalitate, 

Secretar
Candrea Irina Speranţa

Dorna Candrenilor, 
La 22.01.2019 
Nr.31

Á/ ***** ,
#  P'^íTirr* nrw*"*' *****

A



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea saiariuiui de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Andriescu Eiena Simona , 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 1 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37a!in.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.I. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază a! doamnei Andriescu Elena 
Simona , având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 1, în cuantum de 
2.139 lei lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, doamnei Andriescu Elena Simona având funcţia de 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 1.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.32

P R I M A R ,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană domnului Ruscan Cristian Maxim, 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu 
handicap. Cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al domnului Ruscan Cristian 
Maxim , având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3, în cuantum de 
2.358 lei lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, domnului Ruscan Cristian Maxim având funcţia de 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 3.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.33



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea salariului de bază şi acordarea indemnizaţiei de hrană domnului Moldovan Vasile Dorel , 
având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 2 , începând cu 01.01.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de compartimentul din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 791 din 22.01.2019 
în baza prevederilor:

- art.37alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturiior persoanei cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

-art. 1 din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „c", „d" şi „e", alin. (4) lit. „a", art. 68 alin. (1) şi cele ale 

art. 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulteriore;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 01.01.2019 se stabileşte salariul de bază al domnului Moldovan Vasile 
Dorel, având funcţia de asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 2, în cuantum de 2.245 
lei lunar.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna ianuarie 2019, în cuantum de 347 lei lunar, 
proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, domnului Moldovan Vasile Dorel având funcţia de 
asistent personal pentru persoană cu handicap grav gradaţia 2.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 30 
de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează compartimentul 
financiar contabil, iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 22.01.2019
Nr.34



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea indemnizaţiei pentru funcţia de demnitate pubiică, a primaruiui 

comunei Dorna Candreniior, domnu! Candrea Dănuţ

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior,judeţui Suceava;
Anaiizând referatul nr.738 din 22.01.2019 al secretarului comunei Doma Candreniior;
Având în vedere prevederile:
-art.13 alin.l, art.16 alin.2, art.37 şi art.38 alin.3 litera „ f \  din Legea nr.153/2017 - 

Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi 
completările ulterioare şi anexa nr. IX- Funcţii de demnitate publică, litera C- Funcţii de 
demnitate publică alese din cadrul organelor autorităţii pubiice iocaie;

- dispizitiile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.63 alin.l litera"c", alin.4 litera „a", art.68 alin.l şi art.115 

alin.l litera „a", din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l.începând cu 1 ianuarie 2019, se stabileşte indemnizaţia pentru funcţia de 
demnitate publică a primarului comunei Doma Candreniior, domnul Candrea Dănuţ, 
corespunzătoare coeficientului 4,5 , la 9360 lei , care se majorează cu 25% pentru 
implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă adică la suma de 11700 lei.

Art.2. Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 
termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.ß.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul financiar contabil iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei 
dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava 
pentru control şi legalitate. ^

P.P R I M A R, 
Viceprir 

Rusca

Dorna Candreniior, 22.01.2019
Nr. .

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul comunei: 

Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabiiirea indemnizaţiei pentru funcţia de demnitate pubiică, a viceprimaruiui 

comunei Dorna Candreniior, domnui Ruscan Vasiie

Candrea Dănuţ, primaru) comunei Dorna Candreniior judeţul Suceava;
Analizând referatul nr. 738 din 22.01.2019 al secretarului comunei Dorna 

Candreniior;
Având în vedere prevederile:
-art.13 alin.l, art.37 şi art.38 alin.3 litera ,,f', din Legea nr.153/2017 -Lege cadru 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările 
ulterioare şi anexa nr. IX- Funcţii de demnitate publică, litera C- Funcţii de demnitate publică 
alese din cadrul organelor autorităţii publice locale;

- dispizitiile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat 
în plată;

-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.63 alin.l litera"c", alin.4 litera „a", art.68 alin.l şi art.113 
alin.l litera „a", din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
Art.l.începând cu 1 ianuarie 2019 se stabileşte indemnizaţia pentru funcţia de 

demnitate publică a viceprimaruiui comunei Dorna Candreniior, domnul Ruscan Vasiie, 
corespunzătoare coeficientului 3,5 cu 2080 le i, la 7280 le i, care se majorează cu 10% pentru 
implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă adică la suma de 8008 lei.

Art. 2(1). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită ia sediul Primăriei comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava, soluţionarea 
contestaţiilor în legătură cu prevederile prezentei dispoziţii este de competenţa ordonatorului 
de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data 
comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariate, la sediul ordonatorului de 
credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile 
calendaristice.

(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente 
potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării 
contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul financiar contabil iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei 

dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava
pentru control şi legalitate.

Avizat pentru iegaiitate, 
Secretând comunei: 

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior, 22.01.2019
Nr.ţC



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R  

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drepturiior saiariaie doamnei Robu Feiicia Oitiţa bibiiotecar I 
gradaţia 3 !a Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de

01.01.2019

Candrea Dănuţ, primaru) comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatu) prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. 805 din 22.0i.2019;
în temeiui prevederiior:
-art. 38 aiin.4 din Legea nr.l53/20i7, Lege -cadru privind saiarizarea personaiuiui piătit din 

fonduri pubiice,, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare ;
- art. 159, art. 160 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, republicată cu modificăriie şi 

compietăriie uiterioare;
- dispizitiiie H.G. nr. 937/2018 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat 

în piaţă;
-art.52 din Legea nr.334/2002 a bibiioteciior cu modificăriie şi compietăriie uiterioare.
-art.34 aiin.l din OUG l i 4/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniui investiţiiior 

pubiice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi compietarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene.

în temeiui prevederiior art. 63 aiin. (1) iit. „c", „d" şi „e", aiin. (4) iit. „a", art. 68 aiin. (1) şi 
ceie aie art. 115, alin.(l), iit."a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei pubiice iocaie, repubiicată, cu 
modificăriie şi compietăriie uiterioare,

DI SP UN:

Art.l. începând cu data de 01.0i.20i9 se stabiiesc drepturiie saiariaie pentru doamna Robu 
Feiicia Oitiţa, bibiiotecar i , gradaţia 3 , ia Primăria comunei Doma Candreniior, ia 3335 iei saiariu 
de bază.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţilor în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatori ior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediu] ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau,'după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui financiar contabii iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 22.01.2019
Nr._^- .

P R I MAR,  
Candrea Dănuţ

Avizat pentru iegaiitate, 
p.Secretarui comunei: 

Popescu Iienuţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind acordarea indemnizaţiei de hrană pentru funcţionarii publici si personalul contractual 

din cadrul aparatului de speciaiitate al primaruiui comunei Dorna Candrenilor, judeţui
Suceava

Dănuţ Candrea, primarui comunei Dorna Candrenilor, judeţui Suceava;
Având în vedere:

* referatul secretaruiui comunei înregistrat sub nr. 806/22.01.2019;
* art.18 din Legea nr. 153/2017 privind saiarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările si completările ulterioare;
* art. 36, alin. 1 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene;

* dispizitiile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;

* prevederile Legii nr. 273/2006 privind privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;

* art. 76 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare;
în temeiul art. 36, alin.4, litera a), art. 45 alin.l, art.68 alin. (1), din Legea nr.215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:

Art. I. începând cu 01.01.2019 se acordă indemnizaţia de hrană pentru funcţionarii 
publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei , 
în cunatum de 347 lei/lună/beneficiar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art. 2.1ndemnizaţia de hrană prevăzută la alin.l se acordă proporţional cu timpul 
efectiv lucrat în luna anterioară.

Art.3. Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 
termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei si 
Serviciul buget- contabilitate din cadra! aparatului de specialitate al Primarului iar secretarul 
comunei o va înainta Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenilor, 22 ianuarie 2019 
Nr. M -

Avizat pentru legalitate. 
Secretarul comunei 

Candrea Irma- Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei, 

doamnei Vălceleanu Maria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 21.01.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei doamnei Vălceleanu Maria din comuna Doma Candrenilor, sat 
Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială, 
înregistrat cu nr. 737 din 22.01.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei doamnei Vălceleanu Maria CNP 2920801335389. Motivul încetării îl constituie faptul 
că veniturile familiei depăşesc cuantumul stabilit de lege pentru a beneficia de acest drept.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate^fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la ¿  o', r;! J ? 
Nr. 2

P R I M A R ,
Dănut Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei, 

doamnei Lupăescu Veronica

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 21.01.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei doamnei Lupăescu Veronica din comuna Doma Candrenilor, sat 
Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială, 
înregistrat cu nr. 736 din 22.01.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art. 115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 1 ianuarie 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei doamnei Lupăescu Veronica CNP 2910922330813. Motivul încetării îl constituie faptul 
că minorul Lupăescu Ionuţ Cristian nu mai frecventează cursurile şcolare.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate .fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la .2 5  
Nr.

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

1



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii ajutoruiui sociai 

persoanei singure Mîndriiă Mărioara

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând dosarul nr. 12 din 31.10.2013 a persoanei singure Mîndriiă Mărioara şi referatul 

întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 1184 din 05.02.2019;
Având în vedere prevederile:

- art. 20 alin.(l) litera "a", alin.(2) şi (3), art. 30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
cu modificările şi completările ulterioare;
-art.35 alin. (1) lit. a ) , alin (2) şi (3), art. 36 alin.(l) şi art.52 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

Art.l. începând cu data de 1 februarie 2019, încetează plata ajutorului social pentru persoana 
singură Mîndriiă Mărioara CNP 2590208336056. Motivul încetării îl constituie faptul că susnumita 
este pensionară de invaliditate începând cu data de 08.01.2019.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată până la data de 5 a lunii următoare emiterii, la 
AJPIS Suceava

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei Doma Candrenilor, pentru comunicare factorilor 
Prefectului -  judeţul Suceava.

DI S P UN:

P R I M A R

la 05.02.2019 
Nr. 4 )

Dorna Candrenilor. Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare pentru 
persoana cu handicap grav Candrea Leontina

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 186 din 15.01.2019 privind 

persoana cu handicap grav Candrea Leontina , opţiunea acesteia privind acordarea 
indemnizaţiei lunare pentru însoţitor nr. 998/29.01.2019 şi acordul exprimat de DGASPC 
Suceava pentru plata indemnizaţiei lunare nr. 44896 din 31.01.2019, referatul întocmit de 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior 
înregistrat cu nr. 1372 din 08.02.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 42 alin. (4), (5) şi 43 alin.(l), (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.30 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.38 alin.(l) şi (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.l din H.G. nr.937/7.12.2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap grav Candrea 
Leontina, încadrată în gradul de handicap grav cu asistent personal conform certificatului nr. 
186/15.01.2019 , în cuantum de 1263 lei lunar, începând cu data de 1 februarie 2019, pe 
perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul fînanciar-contabil din cadrul Primăriei Dorna Candreniior, compartimentul de 
asistenţă socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru 
comunicare la Instituţia Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior, 
La 8.02.2019
Nr. ¿i 2J

Avizat pentru iegaiitate, 
Secretar,

Candrea Irina



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea domnuiui Ometiţă Puiu Gheorghe, curator specia! pentru minore!e 

Ianovici Bianca Maria şi Ianovici Simona Mariana

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând: - adresa nr. 53 din 12.02.2019 a Biroului Individual Notarial PAZIUC 

CAMELIA, prin care se solicită numirea unui curator special care să o asiste pe minora Ianovici 
Bianca Maria CNP 6010805060014 şi să o reprezinte pe minora Ianovici Simona Mariana CNP 
6080817060020, la emiterea unei declaraţii prin care minorele sunt de acord ca mama lor Ianovici 
Genovica CNP 2790628336054, să încaseze sumele de bani în cuantum de 11092 lei reprezentând 
taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, inclusiv 
cheltuieli de judecată, acordate defunctului lor tată Ianovici Ilie CNP 1680921336041, decedat la 
data de 02.06.2018;

- referatul nr. 1490 din 13.02.2019 ;
Având în vedere prevederile art. 229 alin. (3^2) din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin.(l) şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
Art.l. Se instituie curatelă şi se numeşte domnul Ometiţă Puiu Gheorghe CNP 

1560725336042, curator special pentru minorele Ianovici Bianca Maria CNP 6010805060014 şi 
Ianovici Simona Mariana CNP 6080817060020, în vederea asistării respectiv reprezentării acestora 
la emiterea unei declaraţii prin care minorele sunt de acord ca mama lor Ianovici Genovica CNP 
2790628336054 să încaseze sumele de bani în cuantum de 11092 lei reprezentând taxă specială 
pentru autoturisme şi autovehicule, taxă. pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, inclusiv cheltuieli de 
judecată, acordate defunctului lor tată Ianovici Ilie CNP 1680921336041, în baza deciziei nr. 
3535279 din 05.03.2018 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul 
Fiscal Municipal Vatra Domei, în contul nr. R083BTRL05701201199672XX deschis pe numele 
mamei lor Ianovici Genovica la Banca Transilvania, sumă de bani pe care ulterior mama o va remite 
minorelor în cotele stabilite în cuprinsul certificatului de moştenitor nr.13 din 08.02.2019 , 
suplimentar la certificatul de moştenitor nr..87 din 20.09.2018 eliberat de Biroul Individual Notarial 
Rotaru Râul Gabriel.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii încetează odată cu perfectarea actului notarial.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 

comunei, pentru comunicare la Biroul Individual Notarial Paziuc Camelia şi în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenilor,

P R I M A  R, 
Candbea Dănuţ

Avizat pentru legalitate,
Ia 13.02.2019 SECRETAR
Nr.

A

Candrea Irina Speranţa

U



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA

P R I M A R

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA
DORNA CANDRENILOR 

P R I M A R

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA 
POIANA STAMPEI 

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind constituirea comisiei de discipiină comună pentru funcţionarii pubiici de ia comuneie 

Coşna, Dorna Candreniior şi Poiana Stampei, judeţui Suceava

Gavrii Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Dănuţ Candrea, primarul comunei Doma Candreniior,judeţul Suceava;
Viluţ Mezdrea, primarul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
Analizând adresele nr.322 din 17.01.2019 a Primăriei comunei Coşna, adresa nr.716 din

21.01.2019 a Primăriei comunei Doma Candreniior şi adresa nr.508 din 17.01.2019 a Primăriei 
comunei Poiana Stampei; procesul verbal nr. 1009 din 11.02.2019 al reprezentanţilor funcţionarilor 
publici de la Primăria comunei Coşna şi referatul comun nr.l224/nr.l682 /nr.1539 din 19.02.2019 a 
secretarilor comunelor Coşna, Doma Candreniior, Poiana Stampei;

Având în vedere prevederile :
-art.4 şi art.5, a rt.ll, art.12 alin.l şi 2 din H.G.nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi 

funcţionare a comisiilor de disciplină cu modificările şi completările ulterioare;
-art.79 alin.l, 2 şi 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 

2 cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.63 alin.l Htera"e", art.68 alin.Îşi a r t . l l5 alin.l litera "a" din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N E M :

A rt.l.Se constituie comisia comună de disciplină pentru funcţionarii publici ai comunelor: 
Coşna, Doma Candreniior şi Poiana Stampei în următoarea componenţă:

1 .Popescu Ilenuţa-membru titular-desemnat de primarul comunei Doma Candreniior;
2. Tătaru Mirela-membru titular-desemnat de primarul comunei Poiana Stampei;
3. Todaşcă Claudia - membru titular-desemnat de majoritatea funcţionarilor publici Coşna;
4. Candrea Irina-Speranţa- membru supleant-desemnat de primarul comunei Doma 

Candreniior;
5. Rogojan Mirela-membru supleant-desemnat de primarul comunei Poiana Stampei;
6. Arvinte Valentin-membru supleant-desemnat de majoritatea funcţionarilor publici Coşna;
Art.2.Membrii comisiei de disciplină titulari şi supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani

cu posibilitatea reînoirii mandatului.
Art.3.Se numeşte secretar titular al comisiei de disciplină Ivan Mariana secretar Primăria 

Coşna şi secretar supleant Nedelea Crizantema consilier Primăria Coşna, pe o perioadă de 3 ani cu 
posibilitatea reînoirii mandatului.

Art.4.Locul de desfăşurare a activităţii comisiei de disciplină este la sediul Primăriei 
comunei Coşna, judeţul Suceava.

Art.5.Preşedintele comisiei de disciplină, se va alege prin votul secret al membrilor titulari, 
dintre aceştia.

Art.6. (1)- Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data



comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.
(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 

Comunei Coşna, Judeţul Suceava.
(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 

de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.
(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7.0dată cu emiterea prezentei dispoziţii se abrogă dispoziţia comună nr.26/19/36 din 
19.02.2016.

Art.8. Prevederile prezentei dispoziţii se vor comunica factorilor interesaţi, prin grija 
secretarilor celor 3 comune Coşna, Doma Candrenilor şi Poiana Stampei şi o vor înainta instituţiei 
Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

P R I M A R ,  .

Gavril Pardău ^

i  ^
Coşna, 19.02.2019 Dorna

Nr.44

P R I M A R ,  

Dănuţ Candrea

Avizat pentru legaiitate, 
Secretarul comunei, \ \

Irina Speranţa Candrea

Avizat pentru legalitate, 
P. Secretarul comunei,

Tătaru Mírela

Poiana
Nr.22

P R I M A R ,  

Viluţ Mezdrea



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiiiuiui iocal în şedinţă ordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava .
Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 

prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.39 alin.l şi art. 68 alin.l şi art.115 alin.l lit.a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

DISPUN:

Art.l-Consiliul local al comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava, se convoacă în 
şedinţă ordinară în ziua de 27.02.2019, ora 9,00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Doma 
Candreniior, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Dorna Candreniior din data de 18.01.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli privind 
administrarea pădurilor comunale prin Ocolul Silvic Doma Candreniior şi de constituirea 
fondului de conservare şi regenerare a pădurilor pentru anul 2019. Iniţiator: primar, Candrea 
Dănuţ.

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli privind 
administrarea pădurilor comunale prin Ocolul Silvic Vatra Domei şi de constituirea 
fondului de conservare şi regenerare a pădurilor pentru anul 2019. Iniţiator: primar, Candrea 
Dănuţ.

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Bugetului de venituri şi cheltuieli privind 
administrarea pădurilor comunale prin Ocolul Silvic Dorna şi de constituirea fondului de 
conservare şi regenerare a pădurilor pentru anul 2019. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune privind 
veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţă de pădure proprietatea comunei Dorna Candreniior, 
pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, administrată cu Ocolul Silvic Dorna . Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune privind 
veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţa de pădure proprietatea comunei Dorna Candreniior, 
pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, administrată cu Ocolul Silvic Dorna Candreniior . 
Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de descărcare de gestiune privind 
veniturile şi cheltuielile pentru suprafaţa de pădure proprietatea comunei Dorna Candreniior, 
pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, administrată cu Ocolul Silvic Vatra Domei 
.Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor pentru executarea unor lucrări cu 
caracter silvic în fond forestier proprietatea comunei Dorna Candreniior, administrat cu 
Ocolul Silvic Vatra Domei.Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor pentru executarea unor lucrări cu 
caracter silvic în iond forestier proprietatea comunei Dorna Candrenilor, administrat cu 
Ocolul Silvic Dorna. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor pentru executarea unor lucrări cu 
caracter silvic în fond forestier proprietatea comunei Doma Candrenilor, administrat cu 
Ocolul Silvic Doma Candrenilor. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
pentru comuna Doma Candrenilor, judeţul Suceava pentru anul 2019. Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantităţii de 100 mc. lemn 
de lucru la drum auto, din pădurea proprietate a comunei Doma Candrenilor, pentru Parohia 
Ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului Doma Candrenilor, judeţul Suceava. 
Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, masă 
lemnoasă pe picior, producţia anului 2019, proprietate publică a comunei Doma Candrenilor. 
Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, masă 
lemnoasă la drum auto, provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Dorna 
Candrenilor . Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile 
beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 cu modificările 
şi completările ulterioare. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru 
intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

17. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

Art.2- Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava, în termenul 
prevăzut de lege, pentru controlul legalităţii.

Doma Candreniior, 21.02.2019 
Nr. Li'C

Avizat pentru legalitate: 
SECRETARUL COMUNEI 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

doamnei Zuziac Roxana Dumitrina

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.l din 31.01.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Zuziac Roxana Dumitrina din comuna 
Doma Candrenilor, sat Poiana Negrii, judeţul Suceava şi referatul n r .l719 din 21.02.2019 
întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma 
Candrenilor;

Având în vedere prevederile art. 1,2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art. 115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l.Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Zuziac Roxana Dumitrina 
CNP 2991017330807 , în cuantum de 75 lei lunar începând cu luna februarie 2019, pentru un 
copil.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

P R I M A R ,

Dom a Candrenilor,
la 21.02.2019
Nr. ^

Dănuţ Candrea



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei, 

doamnei Donisă Ana Maria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată ia data de 26.02.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei doamnei Donisă Ana Maria din comuna Dorna Candreniior, sat 
Doma Candreniior, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială, 
înregistrat cu nr. 1938 din 26.02.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 1 martie 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei doamnei Donisă Ana Maria CNP 2920922330790.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fî contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
la 26.02.2019
Nr. ^

P R I M A R ,
Dănuţ Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

Â

A



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei, 

doamnei Chihaia Mihaeia

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 26.02.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei doamnei Chihaia Mihaeia din comuna Dorna Candrenilor, sat 
Dealu Floreni, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială, 
înregistrat cu nr. 1937 din 26.02.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art. 115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.I. începând cu data de 1 martie 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei doamnei Chihaia Mihaeia CNP 2801028330813.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu codificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

P R I M A R ,
Dănuţ Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii alocaţiei pentru susţinerea famiiiei, 

doamnei Drebitca Danieia

Candrea Dănuţ, primarut comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 22.02.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei doamnei Drebitca Danieia din comuna Doma Candrenilor, sat 
Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială, 
înregistrat cu nr. 1936 din 26.02.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 martie 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei doamnei Drebitca Daniela CNP 2860925330525.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.ß.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

P R I M A R ,  
Dănut Candrea



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea cuantumului aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei 

doamnei Penteiescu Ana Maria

CandreaDănuţ, primaru! comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând ancheta sociaiă a famiiiei Penteiescu Ana Maria întocmită ia data de

27.02.2019 şi referatul nr. i993 din 27.02.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială;
Având în vedere prevederile art.23 alin.(1),(2) şi (3), art.41 din Legea nr.277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 martie 2019 se modifică cuantumul alocaţiei pentru 
susţinerea familiei doamnei Penteiescu Ana Maria CNP 2931213330791, de la suma de 300 lei 
lunar pentru 5 copii, la suma de 328 lei lunar pentru 4 copii.

Art.2.Prezenta dispoziţie se va comunica AJP1S Suceava până la data de 5 a lunii 
următoare.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 27.02.2019
Nr. bO

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind angajarea domnului Chiriiuş Liviuţ, pe o perioadă determinată, în funcţia de asistent 

personai pentru copiiui cu handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1883 din 05.10.2017 privind copilul 

cu handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei , opţiunea privind angajarea unui asistent personal 
înregistrată cu nr. 1525 din 14.02.2019, acordul exprimat în scris de DGASPC Suceava nr. 
51011/25.02.2019 şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei 
comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 2354/05.03.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 6 litera d, 32 alin.(l) litera a , 35, 36 alin.(l), 37, 39 alin.(l), (2) şi (3) şi art.42 

alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin.(2) şi art. 83 litera "h" din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.25 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

-art.l din H.Gnr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

DI S P UN:
Art.I. Se angajează domnul Chirilaş Liviuţ în funcţia de asistent personal pentru copilul cu 

handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei, pe o perioadă determinată, începând cu data de 06.03.2019 
până la data de 07.12.2019 . Salariul lunar brut este de 2.418 lei, corespunzător gradaţiei de vechime în 
muncă4.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna martie 2019, în cuantum de 347 lei 
lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat, domnului Chiriiuş Liviuţ având funcţia de asistent personal 
pentru persoană cu handicap grav.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii indemnizaţiei iunare pentru 
copiiul cu handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţu! Suceava;
Anaiizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 2411 din 06.03.2019 prin care se 
propune încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru însoţitor copilului cu handicap grav 
Chiriiuş Atanasie Andrei;

Având în vedere:
- prevederile art. 42 alin. (4) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- art.30 alin.(l) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 aiin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu luna martie 2019, încetează plata indemnizaţiei lunare pentru 
însoţitor copilului cu handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei, încadrat în gradul de handicap 
grav conform certificatului nr.1883/05.10.2017. Motivul încetării îl constituie faptul că 
reprezentantul legal şi-a schimbat opţiunea în vederea angajării unui asistent personal.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia 
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La 06.03.2019
Nr. d

P RI M A R,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea domnului Ometiţă Puiu Gheorghe, curator special pentru minorele 

Ianovici Bianca Maria şi Ianovici Simona Mariana

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând: - adresa nr. 72 din 11.03.2019 a Biroului Individual Notarial PAZIUC 

CAMELIA, prin care se solicită numirea unui curator special care să o asiste pe minora Ianovici 
Bianca Maria CNP 6010805060014 şi să o reprezinte pe minora Ianovici Simona Mariana CNP 
6080817060020, la întocmirea unui act de partaj prin care minorele sunt de acord ca mama lor 
Ianovici Genovica CNP 2790628336054, să primească cotele lor de 6/8 părţi din cele zece părţi 
sociale pe care le deţin la societatea comercială FOIFCAD SRL cu sediul în comuna Doma 
Candrenilor nr. 266, judeţul Suceava, înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Suceava sub nr.J33/l658/2006, Identificator unic la Nivel European (EUID) 
ROONRCJ/33/1658/2006, cod unic de identificare 20169790, pe care le-au dobândit ca moştenire 
după tatăl lor Ianovici Ilie în baza certificatului de moştenitor nr. 87 din 20.09.2018 eliberat de 
Biroul Individual Notarial Rotaru Raul G abriel;

- referatul nr. 2648 din 12.03.2019 ;
Având în vedere prevederile art. 229 alin. (3^2) din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin.(l) şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
Art.l. Se instituie curatelă şi se numeşte domnul Ometiţă Puiu Gheorghe CNP 

1560725336042, curator special pentru minorele Ianovici Bianca Maria CNP 6010805060014 şi 
Ianovici Simona Mariana CNP 6080817060020, în vederea asistării respectiv reprezentării acestora 
la întocmirea unui act de partaj prin care rhinorele sunt de acord ca mama lor Ianovici Genovica CNP 
2790628336054, să primească cotele lor de 6/8 părţi din cele zece părţi sociale pe care le deţin la 
societatea comercială FOIFCAD SRL cu sediul în comuna Doma Candrenilor nr. 266, judeţul 
Suceava, înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava sub 
nr.J33/1658/2006, Identificator unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ/33/1658/2006, cod unic 
de identificare 20169790, pe care le-au dobândit ca moştenire după tatăl lor Ianovici Ilie în baza 
certificatului de moştenitor nr. 87 din 20.09.2018 eliberat de Biroul Individual Notarial Rotaru Râul 
Gabriel;

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii încetează odată cu perfectarea actului notarial.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 

comunei, pentru comunicare la Biroul Individual Notarial Paziuc Camelia şi în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate.

P R I M A R ,
Candrea Dănuţ

Dorna Candrenilor, N f Avizat pentru legalitate,
la 12.03.2019 SECRETAR
Nr. 5.5 y Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea stimuientuiui educaţional sub formă de tichete sociaie 

doamnei Cuiiuc Ioneia Ancuţa , pentru copiiui Cuiiuc Larisa Ioneia

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţu) Suceava;
Analizând referatul nr.303i din 18.03.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Dorna Candreniior;
Având în vedere prevederile art. 12 alin.(l), 18 alin.(l) şi art.20 alin.(3) şi (4) din H.G. 

nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a 
procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Art.7 şi art.ll din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l.începând cu data de 1 martie 2019, încetează dreptul la stimulentul educaţional sub formă 
de tichete sociale pentru grădiniţă, doamnei Cuiiuc Ionela Ancuţa CNP 2850108330816, din comuna 
Doma Candreniior, sat Dealu Floreni, judeţul Suceava, în calitate de titular, pentru minora Cuiiuc Larisa 
Ionela CNP 6140105330791, în calitate de beneficiar.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
la 18.03.2019

Nr. 8^1

AR,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina SperanţaÍ



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea cuantumuiui aiocaţiei pentru susţinerea familiei 

doamnei Cuiiuc Ioneia Ancuţa

CandreaDănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând ancheta socială întocmită la data de 12.03.2019 în dosarul doamnei Cuiiuc 

Ionela Ancuţa şi referatul nr. 3052 din 18.03.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă 
socială;

Având în vedere prevederile art.23 alin.(1),(2) şi (3), art.41 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) litera a din Legea nr.215/200! 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 martie 2019 se modifică cuantumul alocaţiei pentru 
susţinerea familiei doamnei Cuiiuc Ionela Ancuţa CNP 2850108330816, de la suma de 164 lei 
lunar pentru doi copii, la suma de 150 lei lunar pentru doi copii.

Art.2.Prezenta dispoziţie se va comunica AJPIS Suceava până la data de 5 a lunii 
următoare.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate ^contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
La 18.03.2019
Nr. V Í

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

S,
P R I M A R ,  

Dănut Candrea



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind constituirea Comisiei de evaiuare a oferteior în vederea atribuirii contractuiui având 
ca obiect cPro/gc/arc ş/ /Mcrur/ i/g w o^/î/zarg a i/<? /aca/ ia
/oca/iiaiga Dorna Cani/rgn//or ia ca /̂ra/ pro/gcta/a/ "Mo&vn/zarg i/ra/nar/ cowana/e fa 

co/nana Dorna Caa^gaffar, yaJgţa/ Aac^ava", cod CPV principal: Cod CPV: 45233120-6
- Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2), cod CPV secundar: Cod CPV: 71200000-0 
- Servicii de arhitectura şi servicii conexe (Rev. 2), Cod CPV: 71322000-1- Servicii de

proiectare tehnică pentru construcţia de iucrări publice (Rev. 2), Cod CPV: 71300000-1
- Servicii de inginerie (Rev. 2)>

Dănuţ CANDREA - primaru) comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
Anaiizând referatul doamnei Nacu Ioana Danieia, consiiier superior, compartiment 

Cadastru-urbanism, înregistrat sub nr. 3289 din 21.03.2019 prin care se propune constituirea 
Comisiei de evaiuare a oferteior în vederea atribuirii contractuiui având ca obiect <Pro/ec?are 
şi ax<?cn/Zg /ncrăr/ r/<? nioi/grn/zare a i/rantarf/or i/g /n/eras foca/ in /ocn///a/an Dorna 
Cani/renf/or fn cadrai proicctaiai "Modernizare dranmri coniana/g fn conrana Dorna 
Cani/rgnf/or, yai/gţa/ ^aceava", cod CPV principat: Cod CPV: 45233120-6 - Lucrări de 
construcţii de drumuri (Rev. 2), cod CPV secundar: Cod CPV: 71200000-0 - Servicii de 
arhitectură şi servicii conexe (Rev. 2), Cod CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare 
tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2), Cod CPV: 71300000-1 - Servicii 
de inginerie (Rev. 2)>

In temeiul prevederilor:
art. 126 şi ale art. 127 din Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea 

Normelor metodoiogice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare.

- Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
în temeiul art. 63 alin.(l) lit. "e", ale 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(l) lit. "a" din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, emite 
următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :
Art.l. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având 

ca obiect <Pro/ec/are $f axecn/Ze /ncrăr/ ăc nioăcrn/zarc a ăran:ar//or (/e Zn/eres /oca/ fn 
/oca/Z/a/ca Dorna ConărenZ/or fa cnărn/ pro/cc/a/af "Afoăcrn/zarc ărn/nnr/ co/aaaa/c fa 
co/nnno Dorna Canărcn/Zor, ynăc/n/ 5nccava", cod CPV principal: Cod CPV: 45233120-6
- Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2), cod CPV secundar: Cod CPV: 71200000-0
- Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev. 2), Cod CPV: 71322000-1- Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2), Cod CPV: 71300000-1
- Servicii de inginerie (Rev. 2)>prin „Procedura simplificată", în următoarea componenţă: 
Preşedinte cu drept de vot: Chiruţă Costel Pamfil - consilier superior
Membri: Ruscan Vasile-viceprimar

Nacu Ioana-Daniela -consilier superior 
Membru de rezervă : Ianoş Paraschiva -consilier superior 
Pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor îşi va desfăşura activitatea:

Iulian 1STRATOAIE -  Administrator S.C. EVA-CON 2005 S.R.L. -expert
cooptat.

Art.2. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări se vor 
putea coopta specialişti în vederea evaluării ofertelor tehnice. Experţii cooptaţi vor întocmi



rapoarte de specialitate privind evaiuarea ofertele tehnice în conformitate cu prevederiie art. 
126 alin. (3) din Hotărârea nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Descărcarea fişierelor conţinând ofertele va avea loc la Primăria comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava, după data limită de depunere a ofertelor on-line din anunţul de 
participare simplificat nr. SCN1038387 din data de 25.02.2019, respectiv 21.03.2019, ora 
15°°.

Art.5. Persoanele nominalizate mai sus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii.

PRIMAR,
CANDREÁ DĂNUŢ

Doma Candrenilor 
21 martie 2019 
Nr. ÍC

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de iucrări având ca obiect <Pr<?Zec/are yZ 
execa/Ze /acyăyZ ăe /aoăeraZzare a ăra/MarZ/or ăe Zaieyey /oca/ /a Zoca/Z/aZea Doyaa CaaăyeaZ/oy fa 

eaăya/pyoZecZa/aZ 'WoăeyaZzaye ăya/aayf coomaa/e fa co?aaaa Doyaa CaaăyeaZ/oy, /aăe/M/ 
3aceava", coc/ CPUpyZacZpa/; Coc/ CPU.* 43233Z2/Z-6 - DacyăyZ ăe coay/yMc/ZZ ăe ăya?aayZ /Pev. 2/, 
coc/ CPUyecaaăay; Coc/ CPU 7/2//////////-// - 5eyvZcZZ c/c ayăZ/ec/Myă yZ yeyvZcZZ coaexe /Pev. 2/, Coc/ 

CPU; 7/322//////-/- 3eyvZcZZ ăe pyoZec/aye /eăaZcă pea/ya cooy/yac/Za ăe /acyăyZpaă/Zce /Pev. 2/, Coc/ 
CPU; 7/3//////////-/ - Je/vZcZZ c/c ZagZaeyZe (Pev. 2/>, procedură iniţiată prin publicarea în SICAP a 

anunţului de participare simplificat nr. SCN1038387/25.02.2019.

Dănuţ Candrea - primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere procedura de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect 

<Pro/gc/arg y/ execa/fe /acră.**/ ăe yaoăeyafzayc a ăyao:Hyf/oy c/c fa/eyey /oca/ fa /oca/f/a/ea 
Doyaa Caaăyeaf/oy fa cac/ycc/ pyofec/H/a/ 'Woăeyafzaye c/ycccaccy/ coa?aaa/e fa coomaa 
Doyaa CaaăyeaZ/oy, yaăe/a/ 5*aceava", coc/ CPUpyfacfpa/; Coc/ CPU* 45233/2//-/? - /.acyăyf 
c/c coay/yac/a c/e c/yccacccy/ /Pev. 2), coc/ CPU yecaaăay; Coc/ CPU; 7/2//////////-// - VeyvZcff c/c 
ayăf/ec/ayă y/ ygyv/ca coaexe /Pev. 2), Coc/ CPU; 7/322//////-/- VeyvZcff c/c pyo/ec/aye 
/c/cac'că pca/ycc coay/yac/fa c/c /acyăyf pa/?/Zce (Pcv. 2), Coc/ CPU; 7/3//////////-/ - Vcrv/c/Z c/c 
/ag/acy/c /Pcv. 2/>, procedură iniţiată prin publicarea în SICAP a anunţului de participare 
simplificat nr. SCN1038387/25.02.2019.

Analizând referatul doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier superior, compartiment 
Cadastru-urbanism, înregistrat sub nr.3341 din 21.03.2019, prin care se propune anularea 
procedurii având ca obiect <Pyo/cc/arc y/ execa/fe /cccyăy/ c/c acoc/cyaczccyc a ăyao?ay//oy c/c 
ca/cycy /oca/ fa /oca/f/a/ea Doyaa CaaăyeaZ/oy fa cac/rcc/ pyoccc/cc/ccc "A/oăeyafzaye ăya/aayf 
coacccaa/c fa coacccaa Doyaa CaaăyeaZ/oy, yaăe/a/ Jaceava", coc/ CPUpyfacfpa/; Coă CPU; 
45233/20-6 - /.cccyăy/ c/c coay/yac/ff c/c c/yccacccy/ (Pcv. 2/, coc/ CPU yccccac/ccr; Coă CPU; 
7/2//////////-// - Jcyvcccc ăc ay/cc/cc/ccyă yc ycyv/ccc coaexe /Pcv. 2), Coă CPU; 7/322000-/- 
Acyv/c/c ăc pyofec/aye /c/c a/că pca/ycc coay/yac/fa ăc /cccyăy/ paO/fce /Pcv. 2), Coă CPU* 
7/3//////////-/ - Vervfcf/ ăc cagcacy/c /Pcv. 2/>, motivat de faptul că nu a fost depusă nicio 
ofertă.

în temeiul prevederilor art. 212, alin. (1), lit. a) din legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia autoritatea 
contractantă are obligaţia de a .¿mula procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru în următoarele cazuri [...] " a) dacă nu a fost depusă nici o 
ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă";

în temeiul art. 63 alin.(l) lit. "e", ale 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(l) lit. "a" din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
emite următoarea

DISPUNE
Art. 1. Se aprobă anularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări având ca 

obiect <Pro/ec/are ş/ execa/Ze /acyăyf ăe o!oăera/zare a ăya/aarf/or & Za/eyey /oca/ fa 
/oco/Z/a/eo Doyaa Coaăreaf/or fa caăr:ă pyo/ec/a/a/ "A/oc/gyafzaye ărao?arf coawaa/e fa 
co/aaaa Doyaa CaaăyeaZ/oy, y'aăefa/ 3aceava ", coă CPUpy/acfpa/; Coă CPU; 43233/20-6 - 
/acrăr/ ăc coay/yac/ZZ ăe ăya?aayf /Rev. 2/, coă CPU yecaaăay; Coă CPU; 7/2//////////-// - 
.Serv/c/Z ăc ay/?f/ec/ayă f̂ yerv/cff coaexe /Pev. 2/, Coă CPU; 7/32200//-/- -Servfcf/ ăe 
pyofec/aye /eAafcă pea/n.; coay/yac/fa ăe /acyăyf paO/Zce (Pev. 2/, Coă CPU; 7/300000-/ - 
-Seyvfcff ăe fagfaeyfe /Rev. 2J>, procedură iniţiată prin publicarea în SICAP a anunţului de 
participare simplificat nr. SCN1038387/25.02.2019.



Art. 2. Cu ducerea )a îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarut 
comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava. Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către 
secretarui comunei Dorna Candreniior instituţiei Preiectuiui-Judeţui Suceava pentru controiu! 
de iegaiitate, în termenui prevăzut de iege.

PRIMAR,
CANDRKA DĂNUŢ

Doma Candreniior Y\ Avizat pentru iegaiitate,
22 martie 2019 Secretar,
N r.<^ Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliuiui locai în şedinţă ordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava .
Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 

prevederile Legii nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.39 alin.l şi art. 68 alin.l şi art.115 alin.l lit.a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

Art.l-Consiliul local al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, se convoacă în 
şedinţă ordinară în ziua de 29.03.2019, ora 9,00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Doma 
Candrenilor, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Dorna Candrenilor din data de 27.02.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, a 
devizului general actualizat pentru obiectivul " Cămin Cultural în comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava" precum şi de modificare şi completare a art.l din HCL 
nr.126/2018 privind modificarea HCL nr.14/28.02.2014 privind reactualizarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul " Cămin Cultural in comuna Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava". Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi 
a devizului general actualizat pentru obiectivul„Modemizare drum auto forestier Negrişoara, 
cu îmbrăcăminte asfaltică" în comuna Doma Candrenilor, judeţul Suceava.Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi 
a devizului genera! actualizat pentru obiectivul „Construire imobil multifuncţional 
administrativ P+1E, în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava". Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru ocuparea temporară din fond forestier a 
suprafeţei de 0,3650 ha teren forestier cu defrişare de vegetaţie forestieră situat în UP I Doma 
Candrenilor, u.a.30 N, 38L , teren proprietate publică a comunei Doma Candrenilor către 
MASPEX ROMÂNIA SRL. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unor cantităţi de lemn de foc 
de fag, din pădurea proprietate a comunei , pentru Bisericile şi Mănăstirile Ortodoxe din 
comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

7. Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din anexa ia HCL 
nr.l 18/2018 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019.Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

Art.2- Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava, în termenul 
prevăzut de lege, pentru controlul legalităţii

DISPUN:

Nr.$Â
Doma Candrenilor, 22.03.2019

Avizat pentru legalitate: 
SECRETARUL COMUNEI



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă 

famiiiei doamnei Gîză Doinita

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând cererea doamnei Gîză Doiniţa din comuna Doma Candreniior, sat Doma Candreniior, 

judeţul Suceava, înregistrată cu nr. 3349 din 22.03.20Î9 prin care solicită acordarea unui ajutor de 
urgenţă şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 3462 din 
26.03.2019;

Având în vedere prevederile art.28 alin.(2) şi (5), art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, 42, 43, 44 şi 52 din HG 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 109/29.11.2018 
privind aprobarea regulamentului pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 
singure din comună care se află în situaţii deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin.(l) şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l. Se acordă ajutor de urgenţă în cuantum de 2.500 lei doamnei Gîză Doiniţa CNP 
2661201336051, din comuna Dorna Candreniior, sat Dorna Candreniior, judeţul Suceava.

Art.2. Plata ajutorului se va face pe bază de stat de plată prin casieria primăriei comunei Doma 
Candreniior.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava 
în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La 26.03.2019
Nr.

P Ţ U M  A R , 
Dănuţ Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D / S P O Z / Ţ / F
privind acordarea gradaţiei 1 în funcţie de tranşa de vechime în muncă, doamnei Rusu

Marineia, consiiier personai ai primaruiui comunei Dorna Candreniior

Candrea Dănuţ, primar al comunei Doma Candreniior, judeţul 
Suceava;

Având în vedere :
-cererea nr. 3221 din 20.03.2019 a doamnei Rusu Marineia, consilier 

personal al primarului comunei Doma Candreniior.
-referatul prezentat de secretarul comunei, Candrea Irina Speranţa, 

înregistrat la nr. 3580 din 26.03.2019 ;
în conformitate cu art. 10 alin.(4) şi (5) din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările 
ulterioare;

în baza art.63 alin. (1) lit. c, alin. (4) lit.a, art.68 alin.(l) şi art.115 lit. a 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu 1 aprilie 2019 doamna Rusu Marineia, consilier 
personal al primarului comunei Doma Candreniior, trece la tranşa de vechime 
corespunzătoare gradaţiei 1 (de la 3 la 5 ani) şi i se acordă 3 clase succesive de 
salarizare, în cotă procentuală de 7,5%, salariul de bază fiind astfel în cuantum 
de 4739 lei.

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 
nr. 554/2004 , privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare.

Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către 
compartimentul resurse umane şi compartimentul financiar-contabil al primăriei 
şi se va comunica Instituţiei Prefectului- judeţul Suceava de către secretarul 
comunei, pentru control de legalitate.

Dorna Candreniior, 26 martie 2019
Nr.6¿?

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL COMUNEI, 

CANDREA IRINA SPERANŢA



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind angajarea doamnei Candrea Feiicia, pe o perioadă nedeterminată, în funcţia de asistent 

personai pentru persoana cu handicap grav cu asistent Candrea Leontina

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 186/15.01.2019 privind persoana cu 

handicap grav cu asistent Candrea Leontina , opţiunea privind angajarea unui asistent personal 
înregistrată cu nr. 3225 din 20.03.2019, acordul exprimată în scris de DGASPC Suceava nr. 
68412/26.03.2019 şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei 
comunei Doma Candrenilor înregistrat cu nr. 3604/29.03.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 6 litera d, 32 alin.(l) litera a , 35, 36 alin.(l), 37, 39 alin.(l), (2) şi (3) şi art.42 

alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin.(l) şi art. 16 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.25 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 aiin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

DI S P UN:
Art.l. Se angajează doamna Candrea Feiicia în funcţia de asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav cu asistent Candrea Leontina, pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 
01.04.2019 . Salariul lunar brut este de 2.418 lei, corespunzător gradaţiei de vechime în muncă 4.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna aprilie 2019, în cuantum de 347 lei 
lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat , doamnei Candrea Feiicia având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 29.03.2019
Nr. Gl

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea^rina Speranţa



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind angajarea doamnei Nedeiea Ceciiia Rodica, pe o perioadă determinată, în funcţia de 

asistent personai pentru persoana cu handicap grav cu asistent Todaşcă Grigore

CandreaDănuţ, primarul comunei DomaCandreniior, judeţui Suceava;
Anaiizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 872/21.02.2019 privind persoana cu 

handicap grav cu asistent Todaşcă Grigore , opţiunea privind angajarea unui asistent personal 
înregistrată cu nr. 2741 din 13.03.2019, acordul exprimată în scris de DGASPC Suceava nr. 
67347/21.03.2019 şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrui Primăriei 
comunei Dorna Candrenilor înregistrat cu nr. 3605/29.03.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 6 litera d, 32 alin.(l) iitera a , 35, 36 aiin.(l), 37, 39 alin.(l), (2) şi (3) şi art.42 

alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin.(2) şi art. 83 litera "h" din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.25 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2) şi 38 alin. (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

DI S P UN:
Art.l. Se angajează doamna Nedeiea Ceciiia Rodica în funcţia de asistent personal pentru 

persoana cu handicap grav cu asistent Todaşcă Grigore, pe o perioadă determinată, începând cu data de 
01.04.2019 până la data de 21.02.2020 . Salariul lunar brut este de 2.080 lei, corespunzător gradaţiei 
de vechime în muncă 0.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna aprilie 2019, în cuantum de 347 lei 
lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat, doamnei Nedeiea Ceciiia Rodica având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept a! său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenilor, 
La 2p.03.2019 
Nr.GZ,

Avizat uentru legalitate, 

Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii indemnizaţiei iunare pentru 

persoana cu handicap grav cu asistent personai Candrea Leontina

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 3631 din 29.03.2019 prin care se 
propune încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru însoţitor persoanei cu handicap grav 
Candrea Leontina;

Având în vedere:
- prevederile art. 42 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- art.30 alin.(l) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu luna aprilie 2019, încetează plata indemnizaţiei lunare pentru 
însoţitor persoanei cu handicap grav Candrea Leontina, încadrată în gradul de handicap grav 
conform certificatului nr.186/15.01.2019. Motivul încetării îl constituie faptul că şi-a schimbat 
opţiunea în vederea angajării unui asistent personal.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu*modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia 
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La 29.03.2019 
Nr. LJ)

P R I M A R ,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii ajutorului sociai 

familiei Lupăescu Veronica

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând dosarul nr. 7 din 06.03.2018 a familiei Lupăescu Veronica şi referatul întocmit de 

compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr.3645 din 01.04.2019 ;
Având în vedere prevederile:

- art. 20 alin.(l) litera "a", a!in.(2) şi (3), art. 30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
cu modificările şi completările ulterioare;
-art.35 alin. (1) lit. a ) , alin (2) şi (3), art. 36 alin.(l) şi art.52 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 a!in.(l) şi art.115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

DI S P UN:

Art.l. începând cu data de 1 aprilie 2019, încetează plata ajutorului social pentru familia 
Lupăescu Veronica CNP 2910922330813.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată până la data de 5 a lunii următoare emiterii, la 
AJPIS Suceava

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei Doma Candrenilor, pentru comunicare factorilor 
Prefectului -  judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 01.04.2019
Nr. ^

P R I M A R ,
Dănut Candrea

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR,

Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava.
Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 

prevederile Legii nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediui de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.39 alin.l şi art. 68 alin.l şi art.115 alin.l lit.a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

DISPUN:
Art. 1-Consiliul local al comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava, se convoacă în 

şedinţă ordinară în ziua de 12.04.2019, ora 9,00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Doma 
Candreniior, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Dorna Candreniior din data de 29.03.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional pentru 
modificarea prevederilor Contractului de administrare nr.599/2015 încheiat între RNP 
Romsilva, Direcţia Silvică Suceava- Ocolul Silvic Doma Candreniior şi Primăria comunei 
Doma Candreniior, privind administrarea în regim silvic a fondului forestier proprietate 
publică a comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava, în suprafaţă de 447,70 ha. Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional pentru 
modificarea prevederilor Contractului de administrare nr. 16313/2002 încheiat între RNP 
Romsilva, Direcţia Silvică Suceava- Ocolul Silvic Vatra Domei şi Comuna Doma 
Candreniior, privind administrarea în regim silvic a fondului forestier proprietate publică a 
comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava, în suprafaţă de 60,30 ha. Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2019. Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ. ^

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local 
pe anul 2018. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două 
secţiuni, pentru trimestrul I 2019, buget de funcţionare şi buget de dezvoltare. Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2020.1niţiator: primar, Candrea Dănuţ.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Doma 
Candreniior pentru anul 2019 şi estimativ pentru anii 2020,2021 şi 2022 .Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "Execuţie cana! dalat" 
în comuna Dorna Candreniior, judeţul Suceava şi însuşirea documentaţiei economice. Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "Extindere reţea 
electrică de distribuţie, sat Poiana Negrii zona Pripor " şi" Extindere iluminat public -Podu



Alunului, Depozit Fioreni " în comuna Dorna Candreniior, judeţui Suceava şi însuşirea 
documentaţiei economice. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de iucrări de "Reparaţii, pietruiri 
drumuri forestiere" în comuna Dorna Candreniior, judeţui Suceava şi însuşirea documentaţiei 
economice. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "întreţinere, 
amenajare spaţii verzi şi igienizare zona parc" în comuna Dorna Candreniior, judeţul Suceava şi 
însuşirea documentaţiei economice. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "Refacere saivan 
Suhard" în comuna Doma Candreniior, judeţul Suceava şi însuşirea documentaţiei 
economice .Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "Consolidare soclu 
bănci parc" în comuna Doma Candreniior, judeţul Suceava şi însuşirea documentaţiei 
economice. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "Indicatoare 
identificare drum" în comuna Dorna Candreniior, judeţul Suceava şi însuşirea documentaţiei 
economice. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale de 
pompieri pentru deservirea Primăriei comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava. 
Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi 
personalului didactic-auxiliar pentru lunile decembrie 2018, ianuarie, februarie şi martie 
2019, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Doma Candreniior. Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui MĂTURĂTOR 
STRADAL PENTRU BULDOEXCAVATOR, în comuna Doma Candreniior, judeţul 
Suceava. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "Realizare rută 
ocolitoare pentru conductă reţea aducţiune apă" în comuna Dorna Candreniior, judeţul 
Suceava şi însuşirea documentaţiei economice Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare de la SC Coca 
Cola HBC România SRL în vederea susţinerii evenimentelor şi acţiunilor organizate de 
comuna Dorna Candreniior în perioada aprilie-decembrie 2019. Iniţiator: primar, Candrea 
Dănuţ.

21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului 
acestora în comuna Dorna Candreniior, judeţul Suceava. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

22. Proiect de hotărâre privind a privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi şi a devizului genera) actualizat pentru obiectivul „R&4R/Z/7Î4.RE, A70DERA7Z4RE 57 
D07Î4RE CTMTV CU77I/R47 7FV &47UZ POT4AU NEGR7/, COA7UAU DDRM4 G4ADRE/W70R, 
JUDEZUi 5I/C7L4U4 ". Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

23. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

Art.2- Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava, în termenul 
prevăzut de lege, pentru controlul legalităţii.

Dorna Candreniior, 3.04.2019
Nr. 65

Avizat pentru iegaiitate: 
SECRETARUL COMUNEI 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind angajarea domnului Candrea Vasiie, pe o perioadă nedeterminată, în funcţia de asistent 

personai pentru persoana cu handicap grav cu asistent Doroftiese Gheorghe

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 968 din 29.02.2016 privind 

persoana cu handicap grav cu asistent Doroftiese Gheorghe , opţiunea privind angajarea unui asistent 
personal înregistrată cu nr.3537 din 27.03.2019, acordul exprimată în scris de DGASPC Suceava nr. 
69764 din 29.03.2019 înregistrat la Primăria Doma Candrenilor cu nr. 3868/04.04.2019 şi referatul 
întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor 
înregistrat cu nr. 3969/08.04.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 6 litera d, 32 alin.(l) litera a , 35, 36 alin.(l), 37, 39 alin.(l), (2) şi (3) şi art.42 

alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin.(l) şi art.16 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.25 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2), 38 alin. (4) şi 39 alin.(l) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

-art.l din H.Gnr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :
Art.l. Se angajează domnul Candtea Vasiie în funcţia de asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav cu asistent Doroftiese Gheorghe, pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 
09.04.2019 . Salariul de bază lunar este de 2.358 lei, corespunzător gradaţiei de vechime în muncă 3.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna aprilie 2019, în cuantum de 347 lei 
lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat , domnului Candrea Vasiie având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate.

P R I M A R ,

Dorna Candrenilor,
La 08.04.2019
Nr.C(? , 'L

Avizat pentru {egalitate, 
Secretar, 

andrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate din conturile de cheltuieli

bugetare

Candrea Dănuţ, primar al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava 
Având în vedere prevederile Ordinului 1203 din 16 aprilie 2008 pentru 

aplicarea prevederilor art.12 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar;

-referatul nr.4264 din 16.04.2019 întocmit de şef serviciu buget 
contabilitate, doamna Rogojan Adela Ana.

în temeiul art.68 alin.l şi art.115 alin.l lit."a" din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N :

Art. 1. Se aprobă eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate în conturile 
de cheltuieli bugetare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
serviciul financiar contabil si va fi comunicată de către secretarul comunei 
Doma Candrenilor, Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în 
termenul prevăzut de lege.

Doma Candrenilor 16.04.
Nr. 6Ţ

P R I M A R ,

Avizat pentru legalitate: 
SECRETARUL COMUNEI, 

Candrea Irina Speranţa

U



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având 

ca obiect <ExecM/Za /Mcrări/or &  wor/ern/zare a JrM7HMrZ/or &  a c c e ^ m  /oca/Z/aZea 
Dor^n in caJr:J jpro/gc/M/M/ AEODEEZV7ZAEE DEUAEUE7 DE ACCEE EA

EĂEEDA7AŢEEOEEEE7EEEEVCUMUAA DOEAA G4AfDRE7V%(DR, JDDEŢDE 
AUCEA LA ", CoJ CPU.* 43233/20-6 - EMcrăr/ Je co^/rMc/Z/ &  JrMWMr/ >.

Dănuţ CANDREA - primarui comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând referatul doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier superior, compartiment Cadastru- 

urbanism, înregistrat sub nr.4499 din 23.04.2019 prin care se propune constituirea Comisiei de 
evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca obiect <ExecK/Za DcrărZ/or Ac 
woAcrwZzarc a ArMWMrZ/or Ac acccy/orcvZ/crc in /oca/Z/a/ca Dor^a CawArc/!//o/* ia caAra/ pm/cc/a/a/ 
AfODEAV7Z4EE DRUMUR/ DE ACCEA EA EAREDA7AŢU EDREAE/ERE EV COAAU/YA 
DDRAA CAADEEA7EDE, JUDEŢUL AUCEALA", Cor/ CPU- 43233/2)9-6 - ¿acră/-/ Ac coay/racfa 
Ac Ara/aarZ >.

în temeiul prevederilor:
art. 126 şi ale art. 127 din Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

în temeiul art. 63 alin.(l) lit. "e", ale 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(l) lit. "a" din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :
Art.l. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca 

obiect «Excca/Za /acrărZ/or Ae woAcraZzarc a ArawarZ/or Ae acces ybreshere fu /oca/Zfafca Dorwa 
CanArenZ/or Za caAra/ proZecfa/aZ ALDDERZV/ZARE DRUA4UR/ DE ACCER EA EAPLCA7AŢ/7 
ECRERUERE EV CDAEEVA DORAA CA/VDRE/V/LDR JUDEŢUL RUCEA LA", CoA CEL.- 
43233/20-6 - LacrărZ Ac cowfrac/ZZ Ae ArawarZ > prin „Procedura simplificată", în următoarea 
componenţă:
Preşedinte cu drept de vot: Chiruţă Coste! Pamfi! - consilier superior 
Membri: Ruscan Vasile-viceprimar

Nacu Ioana-Daniela -consilier superior
Membru de rezervă : Ianoş Paraschiva -consilier superior 
Pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor îşi va desfăşura activitatea:

Iulian 1STRATOA1E -  Administrator S.C. EVA-CON 2005 S.R.L. -expert cooptat.
Art.2. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări se vor putea coopta 

specialişti în vederea evaluării ofertelor tehnice. Experţi cooptaţi vor întocmi rapoarte de specialitate 
privind ofertele tehnice în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (3) Hotărârea nr. 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Descărcarea fişierelor conţinând ofertele va avea loc la Primăria comunei Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava, după data limită de depunere a ofertelor on-line din anunţul de 
participare simplificat nr. SCN1040609 din data de 28.03.2019, respectiv 23.04.2019, ora 15°°.

Art.5. Persoanele nominalizate mai sus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
PRIMAR,

CANDREA DĂNUŢ
Doma Candrenilor , \  Avizat pentru legalitate,
23aprijţie2019 \ \  Secretar,
Nr. 6 <$ \  Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor privind obiectivul 
"Amenajări pentru recreere zona teren de sport cu gazon sintetic", în comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea Dănuţ,primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.4518 din 23.04.2019 al doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier 

superior la Primăria comunei Doma Candrenilor.
Adresa nr.4519/2019 a SC Konlakrys Building SRL .
prevederile art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora;

prevederile art.63, alin.(l), lit.„d" si „e", alin.(5), lit.„c"din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.63, alin.l, lit. „d" şi „e", alin.5, lit."c" şi art. 68 alin. 1 si 
art.ll5,alin.(l), lit.„a" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind obiectivul 
"Amenajări pentru recreere zona teren de sport cu gazon sintetic", în comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

- Ruscan Vasile- preşedintele comisiei
- Ing.Chiruţă Costel Pamfil -membru
- Hopulele-Gligor Zamfira - inginer specialist în domeniu -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţicrşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

Doma Candrenilor 
23 aprilie 2019 
Nr.69

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O ZI Ţ I E
privind stabiiirea tocurilor speciale pentru afişaj electoral, în comuna 

Dorna Candrenilor pentru alegerile pentru Parlamentul European

Candrea Dănuţ primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând refaratul nr.4555 din 24.04.2019 al secretarului comunei Doma 

Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere prevederile:
- art.40 alin.l din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi 
aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.63 alin.l litera „a", alin.2, art.68 alin.l şi art.115 
alin.l litera „a" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

DI SPUN:

Art.l.Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava, pentru alegerile pentru Parlamentul European astfel:

1 .Panoul de lângă Primăria comunei Doma Candrenilor -sat Doma Candrenilor;
2. Panoul de la intersecţia cu drumul Poiana Negrii, sat Doma Candrenilor;
3. Panoul de lângă Căminul Cultural Poiana Negrii-sat Poina Negrii;
4. Panoul de lângă Căminul Cultural Dorna Candrenilor-sat Doma Candrenilor;
Art. 2. Prezenta va fi comuhicată de secretarul comunei Doma Candrenilor

Instituţiei Prefectului judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul 
prevăzut de lege şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare.

Avizat pentru legalitate, 
Secretar comună: 

Candrea Irina Speranţa

PRIMAR,

Doma Candrenilor, 24 aprilie 2019
Nr. ŢQ



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei, 

domnuiui Lăcătuş Ioan Bogdan

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 18.04.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei domnului Lăcătuş Ioan Bogdan din comuna Doma Candrenilor, 
sat Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă 
socială, înregistrat cu nr. 4598 din 25.04.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 mai 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei 
domnului Lăcătuş Ioan Bogdan CNP 1830109330791.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

P R I M A R ,

Dorna Candrenilor,
la 26.04.2019
Nr. ^

Candrea

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMANÍA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENÍLOR 
PRÍMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiiiuiui !oca! în şedinţă extraordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
In temeiul art.39 alin.2 şi art. 68 alin.l şi art.115 alin.l lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare;

Art.l-Consiliul local al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, se 
convoacă în şedinţă extraordinară în ziua de 8.05.2019, ora 9,00, în sala de 
şedinţe a Primăriei comunei Doma Candrenilor, cu următorul proiect al ordinii 
de zi:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa 
ordinară a Consiliului Local Doma Candrenilor din data de 12.04.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar de 
la bugetul local al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava către Parohia 
Ortodoxă Doma Candrenilor, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

Art.2-Secretarul comunei Doma Candrenilor va comunica prezenta 
dispoziţie persoanelor interesate.

DISPUN:

PRIMAR,
UandrpH t lă n n t

Dorna Candreniior, 2.05.2019 
Nr. ţJŢ



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind desemnarea doamnei Spînu Mgdalena persoană responsabilă cu colectarea 

selectivă a deşeurilor în cadrul instituţiilor publice de pe raza comunei Dorna
Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea Dănuţ- primar al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava:
Având în vedere:
Referatui nr. 4751 din 06.05.2019 întocmit de secretarul comunei, d-na.Candrea Irina 

Speranţa;
Prev. art. 6 aiin.) şi aiin.2 din Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deşeurilor în instituţiile publice;
Prev. art. 90, Ut. d) din O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările şi compietăriie ulterioare;
Dispoziţiile Legii nr. 211/20!! privind regimu! deşeuri!or*) , repubücatä cu 

modificärüe şi comp!etări!e utterioare.
Vazand ca nu este inca!cat regimu! conflictu!ui de interese sau incompatibiütati, asa 

cum sunt e!e definite in Legea nr. !6!/2003, cu modificärüe si completările ulterioare;
în temeiu! art. 63, a!in. 3, !it. c), aţin. 5, !it. h) şi art. 68 a!in.! din Legea administraţiei 

pubtice tocate nr. 2)5/200!, repubücatä cu modificärüe şi compietăriie utterioare;

DISPUN:

Art. 1. Se desemnează persoană responsabilă cu cotectarea setectivă a deşeuritor în cadru! 
instituţiiior pubtice de pe raza comunei Dorna Candrenüor, judetu! Suceava doamna Spînu 
Magdatena- consilier asistent !a Primăria comunei Dorna Candrenüor, judeţu! Suceava.

Art. 2. Fisa postutui doamnei Spînu Magdatena va fi comptetată cu atribuţia prevăzută !a 
art. 1.

Art. 3. Prezenta dispoziţie are caracter individua), persoana nemu!tumita se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ- Tribunatu! Suceava, conform Legii contenciosutui 
administrativ nr. 554/2004, cu modificärüe si comp!etari!e utterioare.

Art. 4. Cu ducerea ta indepünire a prevederüor prezentei se încredinţează primaru! 
comunei Dorna Candrenüor, iar secretam! comunei o va aduce !a cunoştinţa ce!or interesaţi si 
o va inainta Instituţiei Prefectului-judetu! Suceava pentru exercitarea contro!u!ui de !ega!itate.

PRIMAR,
Candrea Dănuţ

Avizat pentru !ega!itate 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

Dorna Candrenüor 
6 mai 20! 9 
Nr. 3-3



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare pentru 

persoana cu handicap grav Iacob Maria

Candrea Dănuţ, primaru) comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1845 din 09.04.2019 

privind persoana cu handicap grav Iacob Maria , opţiunea acesteia privind acordarea 
indemnizaţiei lunare pentru însoţitor nr. 4498 din 23.04.2019 şi acordul exprimat de DGASPC 
Suceava pentru plata indemnizaţiei lunare nr. 76263 din 25.04.2019, referatul întocmit de 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor 
înregistrat cu nr. 4749 din 06.05.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 42 alin. (4), (5) şi 43 alin.(l), (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.30 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.38 alin.(l) şi (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.l din H.G. nr.937/7.12.2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap grav Iacob Maria, 
încadrată în gradul de handicap grav cu asistent personal conform certificatului nr. 
1845/09.04.2019 , în cuantum de 1263 lei lunar, începând cu data de 1 mai 2019, pe perioada 
valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul fînanciar-contabil din cadrul Primăriei Doma Candrenilor, compartimentul de 
asistenţă socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru 
comunicare la Instituţia Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 06.05.2019
Nr.

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea ajutorului social şi alocaţiei pentru susţinerea familiei 

domnului Berchi Alexandru Alin

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social şi alocaţiei pentru 

susţinerea familiei depusă în iuna apriiie 20 i 9 de domnul Berchi Alexandru Alin, înregistrată cu nr.6 din 
22.04.2019 şi referatul nr.4828/08.05.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei 
comunei Doma Candrenilor;

Având în vedere prevederile:
- art.4, 5, 7, 8, 9, 12 şi 30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.8, 9, 10, 11,12,14,15, 17,18,24 şi 52 din H.G. nr.50/2011 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.l, 2 alin(2) art. 3 lit.a), art.6 alin.(l) lit.b), art. 8 alin.(l), art. 16, 17, 18, 18' alin.(l), art. 21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 9 alin(6), art. 10 din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin .(l), art.68 alin.(l) şi art.l 15 litera „a" din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.I. (1) Se acordă ajutor social începând cu data de 1 mai 2019, în cuantum de 442 lei lunar, familiei 
Berchi Alexandru Alin CNP 1931219060014, formată din 4 membrii.

(2) Se stabileşte un număr de 35,55 ore de muncă, echivalentul a 5 zile, reprezentând acţiuni sau 
lucrări de interes local în sarcina domnului Qerchi Alexandru Alin, începând cu luna mai 2019.

Art.2. Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei domnului Berchi Alexandru Alin CNP 
1931219060014, în cuantum de 164 lei lunar, începând cu data de 1 mai 2018, pentru 2 copii.

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se vor comunica solicitantului în termen de 5 zile de la emitere şi 
până la data de 5 a lunii următoare la AJPIS Suceava.

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori
într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna Popescu 
Ilenuţa, referent la primăria comunei Dorna Candrenilor, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 08.05.2019
Nr. r i

P R I MA R ,  
Dănuţ Căndrea

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

Candrea Irina Speranţa



R0MAN1A
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consitiuiui tocai în şedinţă ordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava .
Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 

prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.39 atin.l şi art. 68 alin.! şi art.115 alin.! lit.a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

Art.l-Consiliul local al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, se convoacă în 
şedinţă ordinară în ziua de 24.05.2019, ora 9,00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dorna 
Candrenilor, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1 .Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Dorna Candrenilor din data de 8.05.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de iluminat Public a) comunei 
Dorna Candrenilor, Judeţul Suceava . Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi 
personalului didactic-auxiliar pentru luna aprilie 2019, care îşi desfăşoară activitatea la 
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor .Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea comunei Dorna Candrenilor 
la "Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 
neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice" . Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, 
personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava pentru anul 2019 . Iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

6. Proiect de hotărâre privind^probarea vânzării prin licitaţie publică a cantităţii de 
534 mc volum brut masa lemnoasă pe picior, provenită din fondul forestier proprietate 
publică a comunei Dorna Candrenilor , administrată de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor 
judeţul Suceava, pentru anul 2019. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

Art.2- Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava, în termenul 
prevăzut de lege, pentru controlul legalităţii.

DISPUI:

Dorna Candrenilor, 17.05.2019

Nr. 3-C

Avizat pentru legalitate: 
SECRETARUL COMUNE!

Candrea .na Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie Ia terminarea lucrărilor privind obiectivul" Construire 
imobil multifuncţional -administrativ P+1E" în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea Dănuţ,primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.5032 din 16.05.2019 al doamnei Nacu Ioana-Daniela, consilier superior 

Ia Primăria comunei Doma Candrenilor.
Adresa nr.5031/16.05.2019 a Asoocierii S.C. Euro Epert Fier Foijat SRL-SC 

Konlakrys Building SRL-s.c. Edilitia Construct SRL , prin care anunţă terminarea lucrărilor.
Adresa nr.D0H5090/23.05.2019 a IJC Suceava prin care desemnează reprezentantul 

IJC în comisia de recepţie.
prevederile art.9, art.10, art.il şi art.14 din Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 

1994, cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de recepţie 
a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora;

prevederile art.63, alin.(I), tit.„d" si „e", alin.(5), )it.„c"din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.63, alin.l, lit. „d", alin.5, Iit."a" şi art. 68 alin. I si art.ll5,alin.(l), 
Iit.„a" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

D I S P U N :
Art.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie Ia terminarea lucrărilor privind obiectivul" 

Construire imobil multifuncţional -administrativ P+1E" în comuna Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava", în următoarea componenţă :
Preşedinte - RUSCAN VASILE-viceprimar-reprezentant al investitorului
Membri - CHIRUŢĂ COSTEL-PAMFIL-reprezentant al administraţiei publice locale.

- NACU IOANA-DANIELA- inginer specialist în domeniu
- TUDOSE RAREŞ -  inginer specialist în domeniu
- Dr.ing.DRAGAN SABIN ADRIAN-reprezentant IJC Suceava 

Secretar comisie - ŞUŞCĂ MIREL- diriginte de şantier
- CUŢUHAN DANIEL- diriginte de şantier 

(2).Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului vor avea calitatea de invitaţi.
Art. 2.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen 

de 30 de zile de Ia comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea Ia îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. Prezenta 
dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor Instituţiei 
Prefectului pentru controiul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

Dorna Candrenilor
23 mai 2019
Nr.77

Avizat pentru legalitate,
Secretar,

Candrea Irma Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDREN1LOR 
P R I M A R

D I S P O Z i Ţ i E
privind aprobarea pianuiui de servicii pentru minoru)

Luca Marius Aiehandro

Candrea Dănut primarut comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava :
Analizând referatul Întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava, prin 
care propune aprobarea Planului de servicii pentru copilul Luca Marius Aiehandro;

Având in vedere:
- prevederile art.39, 40 alin.(l),(3),(4) şi (5) din Legea nr. 272/2004,republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia si promovarea drepturilor 
copilului;

-Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea 
planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protecţie;

în temeiul art. 63 alin. (5) lit."e" , art. 68 alin.(l) si a art.115 lit."a" din Legea nr. 
215/2001, republicata, a administraţiei publice locale;

Art.1. Se aproba planul de servicii întocmit pentru minorul LUCA MARIUS 
ALEHANDRO CNP 5101119060020 , cu domiciliul in comuna Doma Candreniior, 
judeţul Suceava.

Art.2. Planul de servicii face parte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava iar secretarul comunei va comunica un 
exemplar din prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului judeţului Suceava în vederea 
exercitării controlului de legalitate .

D I S P U N  :

P R I M A R ,

Doma Candreniior
La 23 mai 2019
Nr. J h L -

Avizat pentru legaiitate,
Secretar,

Candrea iripa Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDREN1LOR 
P R! M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind aprobarea pianuiui de servicii pentru minora 

Luca Georgeta Aiexandra

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţu! Suceava :
Analizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava, prin 
care propune aprobarea Planului de servicii pentru copilul Luca Georgeta Alexandra;

Având in vedere:
- prevederile art.39, 40 alin.(l),(3),(4) şi (5) din Legea nr. 272/2004,republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia si promovarea drepturilor 
copilului;

-Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea 
planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protecţie;

în temeiul art. 63 alin. (5) lit."e" , art. 68 alin.(l) si a art.l 15 lit."a" din Legea nr. 
215/2001, republicata, a administraţiei publice locale;

D I S P U N  :

Art.l. Se aproba planul de servicii întocmit pentru minora LUCA 
ALEXANDRA GEORGETA CNP 6120707330792 , cu domiciliul in comuna Doma 
Candreniior, judeţul Suceava.

Art.2. Planul de servicii face parte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava iar secretarul comunei va comunica un 
exemplar din prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului judeţului Suceava în vederea 
exercitării controlului de legalitate .

Dorna Candreniior
La 2*&mai 2019
Nr.f3

Avizat pentru legalitate,
Secretar,

Candrea Irma Speranţa



R O  MÂ N i A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENtLOR 
P R i M A R

D i S P O Z t Ţ t E
privind aprobarea pianuiui de servicii pentru minora 

Luca Liza Maria

Candrea Dănuţ, primaru! comunei Dorna Candrenilor, judeţut Suceava :
Anaiizâna referatul întocmit de compartimentul de asistenţă sociaîă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, prin 
care propune aprobarea Planului de servicii pentru copilul Luca Liza Maria;

Având in vedere:
- prevederile art.39, 40 alin.(l),(3),(4) şi (5) din Legea nr. 272/2004,republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia si promovarea drepturilor 
copilului;

-Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea 
planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protecţie;

în temeiul art. 63 alin. (5) lit."e" , art. 68 alin.(l) si a art.l 15 lit."a" din Legea nr. 
215/2001, republicata, a administraţiei publice locale;

Art.l. Se aproba planul de servicii întocmit pentru minora LUCA LIZA MARIA 
CNP 6140915330796 , cu domiciliul in comuna Doma Candrenilor, judeţul Suceava.

Art.2. Planul de servicii face parte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează consilierul superior djn cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava iar secretarul comunei va comunica un 
exemplar din prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului judeţului Suceava în vederea 
exercitării controlului de legalitate .

D I S P U N  :

P R ) M A R,
Dănuţ Candrea

Dorna Candrenilor 
La 23 mai 2019 
Nr.

Avizat pentru iegaiitate,
Secretar,

Candrea trina Speranţa



R O  M Â N i A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENiLOR 
P R i M A R

D i S P O Z i Ţ i E
privind aprobarea pianuiui de servicii pentru minora 

Luca Andreea Denisa

Candrea Dănuţ, primaru) comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava :
Analizând referatul intocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava, prin 
care propune aprobarea Planului de servicii pentru copilul Luca Andreea Denisa;

Având in vedere:
- prevederile art.39, 40 a!in.(l),(3),(4) şi (5) din Legea nr. 272/2004,republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia si promovarea drepturilor 
copilului;

-Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea 
planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protecţie;

în temeiul art. 63 alin. (5) lit."e" , art. 68 alin.(l) si a art.l 15 lit."a" din Legea nr. 
215/2001, republicata, a administraţiei publice locale;

Art.l. Se aproba planul de servicii întocmit pentru minora LUCA ANDREEA 
DENISA CNP 6161124330797 , cu domiciliul in comuna Dorna Candreniior, judeţul 
Suceava.

Art.2. Planul de servicii face parte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava iar secretarul comunei va comunica un 
exemplar din prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului judeţului Suceava în vederea 
exercitării controlului de legalitate .

D I S P U N  :

P R I M A R ,  
Dănut Candrea

' - i A \

Dorna Candreniior
La 23 mai 2019
Nr. ^  !

Avizat pentru iegaiitate,
Secretar,

Candrea irina Speranţa



R O M Â N ! A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENiLOR 
P Ri M A R

D i S P O Z i Ţ I E
privind aprobarea pianuiui de servicii pentru minora 

Luca Nataiia Eiena

Analizând referatui întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 
aparatului de specialitate a! primarului comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, prin 
care propune aprobarea Planului de servicii pentru copilul Luca Nataiia Elena;

Având in vedere:
- prevederile art.39, 40 alin.(l),(3),(4) şi (5) din Legea nr. 272/2004,republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia si promovarea drepturilor 
copilului;

-Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea 
planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului 
individualizat de protecţie;

în temeiul art. 63 alin. (5) lit."e" , art. 68 alin.(l) si a art.l 15 lit."a" din Legea nr. 
215/2001, republicata, a administraţiei publice locale;

Art.1. Se aproba pianul de servicii întocmit pentru minora LUCA NATALIA 
ELENA CNP 6180819330796 , cu domiciliul in comuna Doma Candrenilor, judeţul 
Suceava.

Art.2. Planul de servicii faceparte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează consilierul superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava iar secretarul comunei va comunica un 
exemplar din prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului judeţului Suceava în vederea 
exercitării controlului de legalitate .

D I S P U N  :

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

Dorna Candrenilor
La 23 mai 2019
Nr.

Avizat pentru tegaiitate,
Secretar,

Candrea Irîna Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea doamnei Paşcanu Mihaela Sorina, curator special pentru minora

Roşu Aiexandra Maria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr. 45 din 23.05.2019 a Biroului Individual Notarial REY OLTICA 

VERONICA, prin care se solicită numirea unui curator special pentru minora Roşu Alexandra Maria 
CNP 6050916060043 în vederea reprezentării acesteia la dezbaterea succesiunii după defuncta 
Nedelea Raveca CNP 2440624336045, decedată la data de 09.04.2019, declaraţia de renunţare la 
succesiune autentificată sub nr. 170/23.05.2019 şi referatul nr.5224 din 24.05.2019 ;

Având în vedere prevederile art. 229 alin. (3^2) din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin.(l) şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l. Se instituie curatelă şi se numeşte doamna Paşcanu Mihaela Sorina CNP 
2781110336043, curator special pentru minora Roşu Alexandra Maria CNP 6050916060043, în 
vederea reprezentării acesteia la dezbaterea succesiunii după defuncta Nedelea Raveca CNP 
2440624336045, decedată la data de 09.04.2019.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii încetează odată cu emiterea certificatului de 
moştenitor.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 
comunei, pentru comunicare la Biroul Individual Notarial Rey Oltica Veronica şi în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate.

P R I M A R ,
CandreaDănuţ

Dorna Candrenilor,
la 24.05.2019
Nr. /

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR 

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E
privind num irea doamnei Hojbotă Eiena funcţionar pubiic definitiv, 

în funcţia pubiică de consilier, ciasa I, gradui profesiona! asistent

Candrea Dănuţ primaru! comunei DornaCandreniior, judeţui Suceava;
Analizând referatul nr. 5196 din 24.05.2019 al doamnei Candrea Irina-Speranţa .secretarul 

comunei Dorna Candrenilor;
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi cete ale art. 115, lit. a), coroborate cu cele ale 

art. 57 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Analizând prevederile:
- art. 61 alin. (I) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

republicată:
- art.79, art.80, art.86, art.90, 98 , 99. 100 şi art. 101 din Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- Conform HCL nr.l 15 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, începând cu data de 
01.01.2018;

Ţinând seama de raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului public, 
înregistrat sub nr. 4752 din 6.05.2019, întocmit de evaluator;

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) lit. (e) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
A rt.l.(!) începând cu I mai 2019, doamna Hojbotă Elena, având funcţia publică de 

consilier clasa I, gradul profesional debutant, este numit funcţionar public definitiv, în funcţia publică 
de consilier, clasa I, gradul profesional asistent prin transformarea postului.

(2) Salariu] de bază pentru doamna Hojbotă Elena, având funcţia publlică de 
consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Primăria comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, 
devine 4729 lei.

Art.2.(l). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Dorna Candrenilor, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de 
la data comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (I) este de competenţa Primarului 
Comunei DornaCandreniior, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Dorna Candrenilor, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile 
depuse, în termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.Prevederi te prezentei dispoziţii, se comunică de către secretarul comunei Dorna 
Candrenilor, factorilor interesaţi şi InstituţieLPrefectului Judeţul Suceava, pentru controlul de 
legalitate, în termenul prevăzut de lege.

Ţ  M A R, 
eâ Dănuţ

Avizat pentru legalitate,
Secretar comună,

C andrea Irina Speranţa
Dorna Candrenilor, 24.05.2019 
l\r .^ \



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I  E
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor privind obiectivul "Reparaţii 
pietruiri drumuri comunale". în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea D ănu ţ,primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.5267 din 28.05.2019 al doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier 

superior la Primăria comunei Dorna Candrenilor.
Adresanr.88/2019 aS C A rinaşu lS R L .
prevederile art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora;

în temeiul art.63, alin.l, lit. „d" şi „e", alin.5, lit."c" şi art. 68 alin. 1 si 
a rt.ll5 ,a lin .(l), lit.„a" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

A rt.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind 
obiectivu"Reparaţii pietruiri drumuri comunale", în comuna Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

- Ruscan V asile- preşedintele comisiei
- Ing.Chiruţă Coste 1 Pamfil -membru
- Hopulele-Gligor Zamfira - inginer specialist în domeniu -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate. în termenul prevăzut de lege.

Ppil MARC
CÂNDMEA/DĂNUŢ

Dorna Candrenilor Avizat pentru legalitate,
28 mai 2019 i. a: ( < %% Secretar,
N r.g f -

' \

Candrea Irina Speranţa

\



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare doamnei Todaşcă Oiga, 

persoană cu handicap grav cu asistent persona! pentru perioada în care 
asistentu! persona! se af!ă în concediu medica!

Candrea Dănuţ, primaru! comunei Doma Candreniior, judeţu! Suceava;
Analizând cererea doamnei Todaşcă Olga şi referatul întocmit de compartimentul de 

asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 5386 din 
31.05.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) şi art. 43 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art.26 alin.(l) şi (2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară în cuantum de 1263 lei , doamnei Todaşcă Olga- 
persoană cu handicap grav cu asistent, a cărei asistent personal este în concediu medical în 
lunile mai şi iunie 2019.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate*Ti contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Doma Candreniior, biroul de asistenţă 
socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la 
instituţia prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La 31 mai 2019
Nr. ^

Avizat pentru legalitate,
Secretar,

Candrea Irma Speranţa



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
De aprobare a Regulamentului privind acordarea vouchereior de vacanţă pentru personalul din 

cadrul aparatului de specialitate a) primarului comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea Dănuţ. primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava; 
Analizând referatul întocmit de doamna Ianoş Paraschiva, consilier în acdrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Dorna Candrenilor înregistrat cu nr. 
5392/31.05.2019;

Având în vedere:
-HCL nr.32/2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Doma 

Candrenilor, pentru anul 2019 şi estimativ pentru anii 2020,2021 şi 2022.
-art.26 din Legea cadra nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
-art.104 alin. 1 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-art.l alin.2 din OUG nr.8/2009, privind acordarea vouchereior de vacanţă, cu 

modificările şi completările ulterioare;
-art.2 şi 3 din HG nr.215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind acordarea tichetelor de vacanţă , cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.l şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare ;

D I S P U N :

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind acordarea vouchereior de vacanţă 
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
încredinţează primarul comunei Doma Candrenilor şi sericiul buget-contabilitate iar 
secretarul comunei o va comunica factorilor interesaţi şi la Instituţia Prefectului- 
Judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 31.05.2019
Nr.

P R I M A R ,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea doamnei Ianovici Genovica, curator specia! pentru minoreie 

Ianovici Bianca Maria şi Ianovici Simona Mariana

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând: - adresa nr. 246 din 16.05.2019 a Biroului Individual Notarial VASILUŢ 

NICULILA, prin care se solicită numirea unui curator special pentru reprezentarea minorelor 
Ianovici Bianca Maria CNP 6010805060014 şi Ianovici Simona Mariana CNP 6080817060020, la 
întocmirea unor acte de dispoziţie privind dizolvarea şi lichidarea societăţii FOIFCAD SRL, cu 
sediul în comuna Doma Candreniior nr. 266, judeţul Suceava, înscrisă la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr.J33/1658/2006, cod unic de identificare 20169790

- referatul nr. 5377 din 31.05.2019 ;
Având în vedere prevederile art. 229 alin. (3^2) din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.64 alin.(l) şi art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l. Se instituie curatelă şi se numeşte doamna IANOVICI GENOVICA CNP 
2790628336054, curator special pentru minorele Ianovici Bianca Maria CNP 6010805060014 şi 
Ianovici Simona Mariana CNP 6080817060020, în vederea reprezentării acestora la întocmirea 
unor acte de dispoziţie privind dizolvarea şi lichidarea societăţii FOIFCAD SRL, cu sediul în 
comuna Doma Candreniior nr. 266, judeţul Suceava, înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Suceava sub nr.J33/1658/2006, cod unic de identificare 20169790, respectiv va 
semna hotărârea asociaţilor societăţii FOIFCAD SRL , prin care de comun acord au hotărât 
dizolvarea şi lichidarea acesteia.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii încetează odată cu perfectarea actului notarial.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 

comunei, pentru comunicare la Biroul Individual Notarial Vasiluţ Niculina şi în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
Ia 3 iunie 2019
Nr. ¿ 7

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR 

Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
In temeiul art.39 aiin.2 şi art. 68 aiin.l şi art.115 aiin.l lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare;

DISPUN:
Art.l-Consiliul local al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, se 

convoacă în şedinţă extraordinară în ziua de 13.06.2019, ora 9,00, în sala de 
şedinţe a Primăriei comunei Doma Candrenilor, cu următorul proiect al ordinii 
de zi:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Doma Candrenilor din data de 24.05.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi, a cheltuielilor neeligibile şi a devizului general actualizat pentru 
obiectivul „RE4R/L7D4EE, MODERA7Z4RE D07URE G4MDV CULŢUEJL 
/N&4LUL /VEGRU, CGMU7YŢ DGRVzl C/I/VDREA7EGR JUDEŢUL
.SUCE4K4 " . Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

Art.2-Secretarul comunei Doma Candrenilor va comunica prezenta 
dispoziţie persoanelor interesate.

^PRIMAR,
Candrea}Dănuţ

Avizat pentru legalitate: 
Secretar,

Candrea Irina^Speranţa

Dorna Candrenilor, 7.06.2019 
Nr. 89



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
pentru aprobarea organizării concursului de ocupare a postuiui vacant de şofer autogreder 

din cadru) compartimentu)ui imptementare proiecte finanţare din fonduri externe
nerambursabile şi post imptementare

Dănuţ Candrea, primaru) comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Anatizând referatut nr. 5742 din 13.06.2019 a viceprimarului comunei;
în temeiul prevederilor art.30 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare;
în conformitate cu prevederile art.H! din OG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului viceprim-ministrului, ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.4514/2018;

Având în vedere prevederile HG nr.286/201! pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu 
modificările şi completările ulterioare;

în baza HCL nr. 53 din 24.05.2019 privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, 
personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul Suceava ;

în temeiul prevederilor art.63 alin.l, alin.5 litera „e", art.68 şi art.115 alin.l litera „a" din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată modificată şi completată;

D I S P U N :

A rt.l.l.Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de şofer 
autogreder din cadrul compartimentului implementare proiecte finanţare din fonduri externe 
nerambursabile şi post implementare, dig. cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava.

2. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava, în data de 12.07.2019, ora 10,00, proba scrisă şi afişare rezultat ora 14,00, iar interviul pe 
data de 16.07.2019, ora 10,00 şi afişare rezultat, ora 14,00;

Art.2.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în anunţul stabilit, parte 
integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3.Se constituie comisia de concurs, astfel:
Preşedinte:Chiruţă Costel-Pamfil- consilier superior Primăria Dorna Candrenilor;
Membru: Candrea Irina Speranţa-secretar comună ;
Membru: Nacu Ioana Daniela - consilier superior Primăria Dorna Candrenilor;

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de doamna lanoş Paraschiva- consilier superior 
Primăria Dorna Candrenilor;

Art.4.Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor astfel:
Preşedinte:Rusu Sevastiana- consilier superior Primăria Dorna Candrenilor;
Membru:Ciocîrlan Luminiţa-Mihaela-consilier 1 Primăria Doma Candrenilor ;
Membru :Popescu llenuta - consilier superior Primăria Dorna Candrenilor;



Secretariatu) comisiei de contestaţii va fi asigurat de doamna Ianoş Paraschiva - consiiier superior 
Primăria Dorna Candreniior;

Art.5.(l). Prezenta dispoziţie are caracter individua! şi poate fi contestată de persoana 
nemuiţumită ta sediu) Primăriei Comunei Dorna Candrenitor, Judeţut Suceava, în termen de 30 zite 
de ta data comunicării acesteia, putând soticita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Sotuţionarea contestaţilor depuse în condiţiite aţin. (1) este de competenţa Primarutui 
Comunei Dorna Candrenitor, Judeţut Suceava.

(3) Primarut Comunei Dorna Candrenitor , Judeţut Suceava, sotuţionează contestaţiite 
depuse, în termen de 30 de zite catcutate în condiţiite Codutui civit.

(4) împotriva măsuri tor dispuse potrivit prevederitor aţin. (2), persoana nemuiţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunatut Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosu) administrativ cu modificărite şi comptetărite utterioare.

Art.ó.Prevederite prezentei dispoziţii, se comunică de către secretam) comunei , iactoritor 
interesaţi şi instituţiei Prefectutui Judeţut Suceava, pentru controtut de tegatitate, în termenut 
prevăzut de tege.

Dorna Candrenitor, t3.06.20!9 
Nr.90

Avizat pentru tegatitate, 
Secretar comună, 
Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finaiă a iucrariior privind obiectivul 
"Construire podeţ din lemn zona Smizi, sat Poiana Negrii", în comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea D ănuţ,primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.5801 din 18.06.2019 al doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier 

superior ia Primăria comunei Dorna Candrenilor.
Adresa nr.93/2019 a SC Arinaşul SRL .
prevederile art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora;

în temeiul art.63, alin .l, lit. „d" şi „e", alin.5, lit."c" şi art. 68 alin. 1 si 
art.H 5,alin.(l), lit.„a" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind obiectivul 
"Construire podeţ din lemn zona Smizi, sat Poiana Negrii", în comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

- Ruscan V asile- preşedintele comisiei
- Ing.Chiruţă Costel Pamfil -membru
- Hopulele-Gligor Zamfira - inginer specialist în domeniu -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

PRIMAR,
CANDREA DĂNUŢ

Dorna Candrenilor
19 iunie 2019
Nr.<3)

Avizat pentru legalitate,



ROMÂN! A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor privind obiectivul 
"Amenajare drum pietruit pentru căruţe şi utilaje agricole-legătura între drum comunal 
Doma şi drum comunal Secu", în comuna Doma Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea D ănu ţ,primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.5800 din 18.06.2019 al doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier 

superior la Primăria comunei Doma Candrenilor.
Adresa nr.92/2019 a SC Arinaşul SRL .
prevederile art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora;

în temeiul art.63, alin.l, lit. „d" şi „e", alin.5, lit."c" şi art. 68 alin. 1 si 
art.ll5 ,a lin .(l), lit.„a" din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N  :

A rt.l.( l) .S e  numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind 
obiectivul"Amenajare drum pietruit pentru căruţe şi utilaje agricole-legătura între 
drum comunal Doma şi drum comunal Secu",, în comuna Doma Candrenilor, judeţul 
Suceava, în următoarea componenţă:

- Ruscan Vasile- preşedintele comisiei
- Ing.Chiruţă Costel Pamfil -membru
- Hopulele-Gligor Zamfira - inginer specialist în domeniu -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se pbate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

Dorna Candrenilor 
19 iunie 2019
Nr. %

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMANÍA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENÍLOR 
PRÍMAR

DiSPOZtŢtE
privind convocarea Consiiiuiui tocai în şedinţă ordinară

Candrea Dănuţ. primaru! comunei DornaCandreniior, judeţul Suceava .
Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 

prevederile Legii nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art.39 alin.) şi art. 68 alin.l şi art.!15 alin.l lit.a din Legea nr.2)5/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

DISPUN:
Art.l-Consiliu) local al comunei Dorna Candrenitor, judeţul Suceava, se convoacă în 

şedinţă ordinară în ziua de 4.07.2019, ora 9,00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dorna 
Candrenitor, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a 
Consiliului Local Dorna Candrenitor din data de 13.06.2019 .

2. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri imobile ta domeniul privat al 
comunei Dorna Candrenitor. Iniţiator: primar. Candrea Dănuţ.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două 
secţiuni, pentru trimestrul H 2019. buget de funcţionare şi buget de dezvoltare.Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Dorna Candrenitor la 
realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei). Iniţiator: primar, Candrea 
Dănuţ.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării Festivalu)ui„La 
izvor de apă vie'', ediţia XlX-a, în data de 25 august 2019, în comuna Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava . Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de "Decolmatare şanţuri 
scurgere ape pluviale" în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava şi însuşirea 
documentaţiei economice. Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, masă lemnoasă 
pe picior, producţia anului 2019, proprietate publică a comunei Dorna Candrenilor. Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei 
Dorna Candrenilor şi din administrarea consiliului local al comunei Dorna Candrenilor, în 
domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza" din laşi. instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.Iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor imobile situate în incinta 
pieţei agroalimentare , proprietate privată a comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava . 
Iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.



!0. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării obiectivutui Aerodrom Deaiu 
Ftoreni , proprietate pubtică a comunei Dorna Candreniior, judetu) Suceava . iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

i i. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei staţii de autobuz, bănci 
stradaie şi coşuri de gunoi, în comuna Dorna Candreniior, judeţui Suceava, iniţiator: primar, 
Candrea Dănuţ.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie pubiică a cantităţii de 
2i2 mc votum brut masa iemnoasă pe picior , provenită din fondui forestier proprietate 
pubtică a comunei Dorna Candreniior, administrată de Ocolul Siivic Vatra Domei, pentru 
anut 20)9. iniţiator: primar. Candrea Dănuţ.

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetuiui tocai pe anui 20i9 şi modificarea 
listei de investiţii pe anui 20)9. iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

!4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadreior didactice şi 
personalului didactic-auxiliar pentru lunile mai şi iunie 2019, care îşi desfăşoară activitatea 
la Liceul Tehnologic Dorna Candreniior. iniţiator: primar. Candrea Dănuţ.

iâ. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei precum 
întocmire studiu de fezabilitate, studii topo-geo, pentru obiectivul „Construire sală de sport 
„în comuna Dorna Candreniior, localitatea Dorna Candreniior, judeţul Suceava, iniţiator: 
primar, Candrea Dănuţ.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantităţii de 100 mc. iemn de 
lucru la drum auto, din pădurea proprietate a comunei Dorna Candreniior, pentru Parohia 
Ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii Domnului Dorna Candreniior, judeţul Suceava şi de 
acordare cu titlu gratuit a unor cantităţi de lemn de foc de fag, din pădurea proprietate a 
comunei , pentru pentru unităţile de cult din comuna Dorna Candreniior, judeţul Suceava, 
iniţiator: primar. Candrea Dănuţ.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi 
a devizului general actualizat pentru obiectivul" Cămin Cultural în comuna Doma 
Candreniior, judeţul Suceava" iniţiator: primar. Candrea Dănuţ.

18. Proiect de hotărâre privind apartenenţa unui bun imobil la domeniu) privat al 
comunei Doma Candreniior, Judeţul Suceava, iniţiator: primar, Candrea Dănuţ.

Art.2- Prezenta se va comunica instituţiei Prefectuiui-Judeţui Suceava, în termenul prevăzut 
de lege, pentru controlul legalităţii.

PRIMAR.
Candrea Dănuţ

Avizat pentru legalitate: 
SECRETARUL COMUNE!

Dorna Candreniior, 27.06.2019 
Nr. 93

Candrealrina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare domnului Juncu Macedon -  persoană cu 

handicap grav cu asistent personai, a cărui asistent persona! este în concediu de odihnă în
!una iunie 2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţu! Suceava;
Anaiizând referatui întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 6044 din 28.06.2019;
Având în vedere:
- prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) şi art. 43 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art.26 alin.(l) şi (2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin.(5) litera „e" şi art.68 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară în cuantum de 1263 lei pe luna iunie 2019, 
domnului Juncu Macedon-persoană cu handicap grav a cărui asistent personal se află în 
concediu de odihnă.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul financiar-contabi! din cadrul Primăriei Doma Candreniior, biroul de asistenţă 
socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la 
instituţia prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La 28.06.2019
Nr. I h

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

P R I M A R ,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea famiiiei 

doamnei Turciniuc Ioneia Ciaudia

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.7 din 24.06.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Turciniuc Ionela Ciaudia din comuna 
Doma Candrenilor, sat Dealu Floreni, judeţul Suceava şi referatul nr.6050 din 28.06.2019 
întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma 
Candrenilor;

Având în vedere prevederile art. 1, 2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

In temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l.Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Turciniuc Ionela Ciaudia 
CNP 2990208330798 , în cuantum de 82 lei lunar începând cu luna iulie 2019, pentru un 
copil.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate ii contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
intr-un drept al său ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

P R I M A R ,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei, 

domnuiui Hojda Marius Laurenţiu

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 26.06.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei domnului Hojda Marius Laurenţiu din comuna Doma 
Candreniior, sat Doma Candreniior, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de 
asistenţă socială, înregistrat cu nr. 6043 din 28.06.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.68 alin.(l) şi art.115 alin.(l) litera a din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 iunie 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei domnului Hojda Marius Laurenţiu CNP 1790623336059.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candreniior, 
la 28.06.2019 
Nr.'

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUD EŢU L SU CEA V A  

CO M U N A  DORNA CA N D REN ILO R 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind eşalonarea lunară a piăţiior de casă efectuate din conturile de cheltuieli

bugetare

Candrea Dănuţ, prim ar al com unei D om a Candreniior, judeţul Suceava 
Având în vedere prevederile O rdinului 1203 din 16 aprilie 2008 pentru 

aplicarea prevederilor a rt.I2  din OUG nr.37/2008 privind reglem entarea unor 
măsuri financiare în dom eniul bugetar;

-referatul nr.6204 din 8.07.2019 întocm it de şe f  serviciu buget 
contabiiitate, doam na R ogojan A dela Ana.

în tem eiul art.155 alin .l lit. "c" şi art.196 a lin .l lit."b" din OUG 
57/2019 privind Codul adm inistrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se aprobă eşaionarea lunară a plăţilor de casă efectuate în conturile 
de cheituieii bugetare, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art.2 Cu ducerea Ia îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
serviciul financiar contabil si va fî com unicată de către secretarul comunei 
Dom a Candreniior, Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în 
termenul prevăzut de lege.

A vizat pentru legalitate: 
SECR ETA R U L COM UNEI, 

C andrea Irina Speranţa



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind preiungirea contractului individua! de muncă 

a doamnei Andriescu E!ena Simona, asistent persona! pentru copüu! cu handicap grav
Andriescu Alexandru Darius

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 795/27.06.2019 privind pe 

minorul Andriescu Alexandru Darius şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă 
socială înregistrat cu nr.6284 din 11.07.2019;

Având în vedere prevederile art.82 alin.(3) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 35, 36 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art. 1. Se prelungeşte prin act adiţional contractul individual de muncă a doamnei 
Andriescu Elena Simona pe o perioadă de 24 luni astfel 13.07.2019 -  27.06.2021. Salariul de 
bază al doamnei Candrea Angelica este de 2139 lei lunar corespunzător gradaţiei 1 de vechime 
în muncă la care se adaugă indemnizaţia de hrană în cuantum de 347 lei lunar, salariul brut 
fiind de 2486 lei.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul financiar-contabi! din cadrul Primăriei Doma Candreniior, biroul de asistenţă 
socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la 
instituţia prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior, 
La 11 iuüe 2019
N rjb j?

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

y ..

P R I M A R ,  

Dănut Candrea



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală a iucrariior privind obiectivul "Extindere 
reţea electrică Gligu 3,2,1, Secu 1,2, Doma 1,2", în comuna Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava

Candrea D ănu ţ,primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.6530 din 19.07.2019 al doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier 

superior la Primăria comunei Dorna Candrenilor.
Adresa nr.313/2019 a SC Oniona Comprod SRL .
prevederile art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora;

în temeiul art. 155, alin.l,lit. „e", art.196 alin. 1 lit."b" din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ;

D I S P U N :

Art.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind 
obiectivuf'Extindere reţea electrică Gligu 3,2,1, Secu 1,2, Doma 1,2", în comuna 
Doma Candrenilor, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

- Ruscan V asile- preşedintele comisiei
- Ing. Ianoş Paraschiva-membru
- Nacu Ioana-Daniela -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la conTunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

PRIMAR,
CANDREA DĂNUŢ

/ !\A-O 
1

A

Dorna Candrenilor
19 iulie 2019
Nr.39

Avizat pentru legalitate,



ROMANÍA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DI SPOZI ŢI E

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având 
ca obiect <Proiectare şi execuţie /ucrări de modernizare a drumuri/or de interes /oca/ în 
/oca/itatea Dorna Candreni/or În cadra/ proiecta/ui "Modernizare dramuri comana/e în 
comuna Dorna Candreni/or, yudeţu/ Suceava", cod CPV principal: Cod CPV: 45233120-6 - 
Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2), cod CPV secundar: Cod CPV: 71200000-0 - 
Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev. 2), Cod CPV: 71322000-1- Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2), Cod CPV: 71300000-1 - 
Servicii de inginerie (Rev. 2)>

Dănuţ CANDREA - primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;

Analizând raportul de specialitate ai Persoanei responsabile cu achiziţiile publice, 
înregistrat sub nr. 6652 din 25.07.2019 prin care se propune constituirea Comisiei de 
evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca obiect <Proiectare şi execuţie 
/ucrări de modernizare a drumuri/or de interes /oca/ în /oca/itatea Dorna Candreni/or în 
cadru/ proiecta/ui "Modernizare drumuri comuna/e în comuna Dorna Candreni/or, jadeţu/ 
Suceava", cod CPV principal: Cod CPV: 45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 
2), cod CPV secundar: Cod CPV: 71200000-0 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev. 
2), Cod CPV: 71322000-1- Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări 
publice (Rev. 2), Cod CPV: 71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev. 2)>

în temeiul:
Prevederilor art. 126 şi ale art. 127 din Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare

în temeiul art. 155 a lin .( l) , aţ$ 196 alin. (1) , lit.b din OUG NR.57/2019, privind Codul 
Administrativ.

DI SPOZI ŢI E:

Art.l. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
având ca obiect <Proiectare şi execuţie /ucrări de modernizare a drumuri/or de interes /oca/ 
în /oca/itatea Dorna Candreni/or în cadru/ proiectu/ui "Modernizare drumuri comuna/e în 
comuna Dorna Candreni/or, yudeţu/ Suceava", cod CPV principal: Cod CPV: 45233120-6 - 
Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2), cod CPV secundar: Cod CPV: 71200000-0 - 
Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev. 2), Cod CPV: 71322000-1- Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev. 2), Cod CPV: 71300000-1 - 
Servicii de inginerie (Rev. 2)>
prin „Procedura simplificată", în următoarea componenţă:

Preşedinte cu drept de vot: Chiruta Costel Pamfil -  consilier superior



Membri:

Membru de rezervă:

Ruscan Vasile 
Nacu toana-Daniela 
Ciocîrlan Luminiţa-Mihaela

-  vtceprimar 
-  consilier superior 
-consilier superior

Pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor îşi va desfăşura activitatea:
Iulian ISTRATOAIE -  Administrator S.C. EVA-CON 2005 S.R.L. -  expert cooptat.

Art.2. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări se vor 
putea coopta specialişti în vederea evaluării ofertelor tehnice. Experţii cooptaţi vor întocmi 
rapoarte de specialitate privind evaluarea ofertele tehnice în conformitate cu prevederile 
art. 126 alin. (3) Hotărârea nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Persoanele nominalizate mai sus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii.

Avizat pentru legalitate

DORNACANDRENILOR, 25/07/2019 
Nr. tois

)



ROMANÍA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D ! S P O Z  tŢ t  E
cu privire )a încadrarea în funcţia contractual vacantă de şofer ¡( autogreder), Compartiment 

impiementare Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabite şi postimpiementare în 
cadru! aparatutui propriu a! primarutui comunei Dorna Candrenitor, judeţut Suceava, a

domnuiui Pintitescu ion

Candrea Dănuţ, primara! comunei Dorna Candreni!or,judeţu! Suceava,
Având în vedere:

- Referatutnr. 6532 din ! 9.07.20! 9 a! secretarutui comunei Dorna Candrenitor.
- Raportu! tîna! a! examenutui de ocupare a funcţiei contractuate de şofer autogreder, 

Compartiment hnplementare Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabite şi 
postimpiementare:

în temeiu! prevederitor:
-art.!0, art.!! alin.3. art. !8 a!in (!) şi (2). art.35, art.36 a!in.(!). art.37 şi 38 titera'^b", 
ANEXA nr.Vü!, Capito!u! ! ütera A pct.!!! şi cap.!! ütera A pct.!V din Legea cadru 
nr.! 53/20! 7 privind salarizarea persona!u!ui p!ătit din fonduri publice cu modificărite 
şi comptetărite utterioare;
-art.36 a!in.(!) din OUG nr. !!4/20!8 privind instituirea unor măsuri în domeniu) 
investiţiitor pubüce şi a unor măsuri fisca! bugetare, modificarea şi comptetarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificări!e şi comp)etări!e utterioare; 
-art. 7 şi art. !! din Legea 554/2004 a contenciosutui administrativ, cu modificări!e şi 
comptetărite utterioare.
-Legea nr.53/2003 Codu! muncii, repubticată. cu modiHcărite şi comptetărite 
utterioare.
- HCL nr.!t5 din 20.t2.20t7 privind stabitirea satariitor de bază pentru funcţionarii 

pubtici şi personatut contractua! din cadru! Primăriei comunei Dorna Camdrenitor, începând 
cu data de 0t.0!.20!8;

- Hotărârea Consitiului Loca) nr.32/20t9 privind aprobarea bugetutui tocat pe anut 20)9 
şi estimativ pe anii 2020. 202) şi 2022.

- H.C.L. nr.53/20!9 privind aprobarea statutui de funcţii din aparatu! de speciatitate al 
primarului comunei Dorna Candrenilof. judeţut Suceava.

în temeiu) art.155 atin.t şi art.196 alin.t lit."b" din OUG 57/2019 privind Codu! 
administrativ;

D I S P U N :

A rt.l (1) -  Domnul Pintitescu ton se încadrează în funcţia contractuată vacantă de 
Şofer ! autogreder, în cadru! Compartimentutui tmptementare Proiecte finanţate din 
fonduri externe nerambursabile şi postimpiementare, pe perioadă nedeterminată, începând cu 
data de 29.07.2019 .

(2) - Se stabiteşte satariut tunar de încadrare al domnutui Pintitescu ton 
-  şofer t în cadru) Compartimentutui tmptementare Proiecte finanţate din fonduri externe 
nerambursabile şi postimpiementare- în cuantum de 4)55 tei. corespunzător gradaţiei de 
vechime în muncă !V.



(3) - Se acordă indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 iei iunar, proporţionat cu 
timpul efectiv iucrat. domnului Pintilescu Ion
-  şofer I în cadrul Compartimentului Implementare Proiecte finanţate din fonduri externe 
nerambursabile şi postimplementare

Art.2 -  Se aprobă fişa postului de şofer I la Primăria comunei Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava, conform anexei la prezenta dispoziţie.

Art.3 - (I) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariului de bază 
pentru domnul Pintilecu Ion, este de competenţa ordonatorului de credite- primarul comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

(2) Contestaţia poate fl depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a 
prevederilor prezentei dispoziţii, la sediul ordonatorului de credite -  Primăria comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava.

(3) Primarul comunei Dorna Candrenilor. judeţul Suceava va soluţiona contestaţiile în 
termen de 10 zile.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (I) persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării soluţionării contestaţiei.

Art.4 - Compartimentul financiar -  contabil din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Primarului comunei Dorna Candrenilor va duce ta îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziţii iar secretarul comunei va aduce această dispoziţie la cunoştinţa celor 
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului- Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Dorna Candrenifor, 
La 25 iulie 2019 
Nr.101

P. PRIMAR,

Avizat pentru legalitate 
Secretăr 

Candrea Irin&^Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii indemnizaţiei iunare pentru 

persoana cu handicap grav Chiruţă Veronica

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând certificatul de deces seria D10 nr. 201604 privind pe doamna Chiruţă 

Veronica şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr.6672 din 
26.07.2019;

Având în vedere prevederile:
- art.30 alin.(2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu luna august 2019, încetează plata indemnizaţiei lunare pentru 
însoţitor persoanei cu handicap grav Chiruţă Veronica, încadrată în gradul de handicap grav cu 
asistent personal. Motivul încetării îl constituie decesul persoanei cu handicap.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia 
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La 26.07.2019
N r .jn i ;

Avizat pentru legalitate, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind autorizarea vânzării imobiiuiui constând din suprafaţa de 801 mp. teren curţi construcţii şi

fânaţ, împreună cu 5 construcţii anexe, situat în intraviianui comunei Dorna Candreniior
şi numirea doamnei Piiug Teodora 

curator specia! pentru minora Roşu A!exandra Maria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr. 104 din 24.07.2019 a Biroului Individual Notarial 

Rey Oltica Veronica prin care se solicită:
1. autorizarea vânzării imobilului constând din suprafaţa de 801 mp. teren curţi construcţii şi fânaţ, 

împreună cu 5 construcţii anexe, situat în intravilanul comunei Doma Candreniior, format din 
parcela topo nr.l -teren curţi construcţii în suprafaţă de 211 mp, parcela topo nr. 2 -  teren fânaţ în 
suprafaţă de 590 mp. cu CI -anexă (bucătărie de vară) cu o suprafaţă total construită de 22 mp 
identificată cu nr. cadastral 30455-CI, C2 -  anexă(bucătărie de vară) cu o suprafaţă total construită 
de 36 mp. identificată cu nr. cadastral 30455-C2(deţinută iară acte), C3 -  anexă (magazie) cu o 
suprafaţă total construită de 17 mp. identificată cu nr. cadastral 30455-C3, C4 -  anexă magazie cu o 
suprafaţă total construită de 7 mp. identificată cu nr. cadastral 30455-C4 si C5 -  anexă(grajd) cu o 
suprafaţă total construită de 27 mp identificată cu nr. cadastral 30455-C5(deţinută fără acte), înscris 
în CF nr. 30455 a localităţii Doma Candreniior, dobândit prin moştenire în baza certificatului de 
moştenitor nr. 19 din 13.05.2019 emis în dosarul nr. 17/27.05.2019 de BIN Rey Oltica Veronica, la 
preţul de 71.000 lei (şaptezecişiunamiilei) care va fi încasat prin virament bancar; şi
2. numirea unui curator special pentru minora Roşu Alexandra Maria CNP 6050916060043, în 
vederea reprezentării acesteia la încheierea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, în 
faţa notarului public;

Având în vedere:
-referatul întocmit de compartimetul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 6706 din 

29.07.2019;
Ţinând seamă de prevederile art. 229 alin. (3^2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

71/2011, pentru penerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. Se autorizează vânzarea imobilului constând din suprafaţa de 801 mp. teren curţi 
construcţii şi fânaţ, împreună cu 5 construcţii anexe, situat în intravilanul comunei Doma 
Candreniior, format din parcela topo nr.l -teren curţi construcţii în suprafaţă de 211 mp, parcela topo 
nr. 2 -  teren fânaţ în suprafaţă de 590 mp. cu CI -anexă (bucătărie de vară) cu o suprafaţă total 
construită de 22 mp identificată cu nr. cadastral 30455-C1, C2 -  anexă(bucătărie de vară) cu o 
suprafaţă total construită de 36 mp. identificată cu nr. cadastral 30455-C2(deţinută fără acte), C3 -  
anexă (magazie) cu o suprafaţă total construită de 17 mp. identificată cu nr. cadastral 30455-C3, C4



-  anexă (magazie) cu o suprafaţă total construită de 7 mp. identificată cu nr. cadastral 30455-C4 si 
C5 -  anexă(grajd) cu o suprafaţă total construită de 27 mp identificată cu nr. cadastral 30455- 
C5(deţinută iară acte), înscris în CF nr. 30455 a localităţii Doma Candrenilor, proprietatea minorei 
Roşu Alexandra Maria dobândit prin moştenire în baza certificatului de moştenitor nr. 19 din
13.05.2019 emis în dosarul nr. 17/27.05.2019 de BIN Rey Oltica Veronica, la preţul de 71.000 lei 
(şaptezecişiunamiilei) care va fi încasat prin virament bancar în contul 
nr.R072RNCB0243164258700001, deschis pe numele minorei la Banca Comercială Română, 
Sucursala Vatra Domei

Art.2. Se numeşte doamna Pilug Teodora CNP 2400529336042 , curator special pentru 
minora Roşu Alexandra Maria CNP 6050916060043, în vederea reprezentării acesteia la încheierea 
contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, în faţa notarului public.

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii încetează odată cu perfectarea actului de vânzare 
cumpărare.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 
comunei, pentru comunicare la Biroul Individual Notarial Rey Oltica -  Veronica şi în termen de 5 
zile lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de 
legalitate.

Dorna Candrenilor, 
la 29.07.2019 
Nr. !0S



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind numirea dirigintelui de şantier pentru obiectivui de investiţie „ 
Reabiiitare, Modernizare şi Dotare Cămin Cuitura! în satul Poiana Negrii, 
comuna Doma Candrenilor, judeţul Suceava"

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Referatul nr.6538 din 19.07.2019 prin care se aduce la cunoştinţă ca este 
necesar sa se emită o dispoziţie privind numirea dirigintelui de şantier ;
- Art. 21. lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţie, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Ordinului nr. 1496 din 13 mai 2011 privind aprobarea Procedurii de 
autorizare a dirigintilor de şantier, cu modificările si completările ulterioare;
- Contractul de Prestări de Servicii de diriginte de şantier nr. 3905 din 5.04.2019 
încheiat intre Primăria comunei Doma Candrenilor si S.C. ELSIMS CONS 
SRL. reprezentata prin d-nul administrator Şuşcă Cezar-Mirel ,în calitate de 
prestator;
- Autorizaţia de diriginte nr.00024637 din data de 18.11.2011 domeniul 
Construcţii Civile, Industriale , Agricole- Categoria de importanţă B şi Lucrări 
Tehnico-Edilitare -  de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, emisa de 
inspectoratul de Stat in Construcţii, prin care se autorizează domnul Şuşcă 
Cezar-Mirel. pentru a desfasura activitati de dirigintie de şantier.
- Contractul de subcontractare Prestări de Servicii de diriginte de şantier nr. 38 
din 5.04.2019 încheiat intre S.C. ELSIMS CONS SRL, reprezentata prin d-nul 
administrator Şuşcă Cezar-Mirel şi SC Ranidas SRL în calitate de prestator;
- Autorizaţia de diriginte nr.00027359 din data de 19.03.2013 domeniul 
Instalaţii sanitare şi Termovoptilaţie. emisa de inspectoratul de Stat in 
Construcţii, prin care se autorizează domnul Nadolu Iulian, pentru a desfasura 
activitati de dirigintie de şantier.
- Contractul de subcontractare Prestări de Servicii de diriginte de şantier nr. 39 
din 5.04.2019 încheiat intre S.C. ELSIMS CONS SRL, reprezentata prin d-nul 
administrator Şuşcă Cezar-Mirel şi PFA Cuţuhan Daniel în calitate de prestator;
- Autorizaţia de diriginte nr.00030129 din data de 21.07.2017 domeniul 
Instalaţii Electrice, emisa de Inspectoratul de Stat in Construcţii, prin care se 
autorizează domnul Cuţuhan Daniel, pentru a desfasura activitati de dirigintie de 
şantier.
- Contract de Finanţare nr. C 0760CM00011713500281 din 10.10.2017, cod 
contract Programul National pentru Dezvoltarea Rurala 2014 -  2020 pentru 
Reabilitare, Modernizare şi Dotare Cămin Cultural în satul Poiana Negrii, 
comuna Doma Candrenilor. judeţul Suceava;



In temeiul prevederiior art. 155, alin.I. şi art. 196 alin. (1) din OUG 
57/2019 privind Codui Administrativ:

Art. 1. - Se numesc "diriginţi de şantier" pentru obiectivul de investiţie 
Reabiiitare, Modernizare şi Dotare Cămin Cuitura) în satui Poiana Negrii, 
comuna Dorna Candreniior. judeţul Suceava . domnii Şuşcă Cezar-Mirel, 
conform contractului de prestări servicii nr. 3905 din 5.04.2019, Nadolu Iulian 
conform contractului de subcontractare prestări de servicii de diriginte de şantier 
nr. 38 din 5.04.2019 şi Cuţuhan Daniel conform contractului de subcontractare 
prestări de servicii de diriginte de şantier nr. 39 din 5.04.2019.

Art. 2. - Persoanele numite la art. 1 din prezenta dispoziţie au obligaţia de a 
verifica si supraveghea derularea lucrărilor conform proiectului si normelor 
legale, răspunde in fata organelor de conducere respectiv a celor de control;

Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 
termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispoziţie va tl comunicată de către secretarul comunei Dorna 
Candreniior Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate. în termenul prevăzut 
de lege.

D I S P U N :

Dorna Candreniior 
29 iuiie2019 
Nr. .

i Contrasemnează 
Secretar

Candrea irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii ajutoruiui socia! 

famiiiei Berchi Aiexandru Aiin

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţu! Suceava;
Analizând dosarul nr. 6 din 22.04.2019 a familiei Berchi Alexandru Alin şi referatul 

întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 6959 din 12.08.2019;
Având în vedere prevederile art. 20 alin.(l) litera "a" alin.(2) şi (3) şi art. 30 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, art.35 
alin.(l) litera „c" şi alin. (2) şi (3), art. 36 alin.(l) şi art.52 din H.G. nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera „e" şi art. 196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.I. începând cu data de 1 august 2019, încetează plata ajutorului social pentru 
familia domnului Berchi Alexandru Alin CNP 1931219060014.

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată intr-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei Doma Candreniior, pentru comunicare 
factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava.

Dorna Candreniior, 
la 12 august 2019
N r t c r

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

Candrea M na Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea doamnei Roşu Vioieta Cristina, curator specia! pentru minora

Roşu Alexandra Maria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr. 135 din 09.08.2018 a Biroului Individual Notarial Rey Oltica Veronica, 

prin care se solicită autorizarea încheierii unui contract de comodat şi numirea unui curator special 
pentru minora Roşu Alexandra Maria CNP 6050916060043, în vederea reprezentării acesteia la 
Notariatul Public şi referatul nr. 7026 din 19.08.2019 ;

Având în vedere prevederile art. 229 alin. (3^2) din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare precum 
şi art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. Se autorizează încheierea unei contract de comodat privind suprafaţa de 1,58 ha teren 
agricol între doamna Pilug Teodora în calitate de comodant şi minora Roşu Alexandra Maria în 
calitate de comodatar şi se numeşte doamna Roşu Violeta Cristina CNP 2730323336069, curator 
special pentru minora Roşu Alexandra Maria CNP 6050916060043, în vederea reprezentării acesteia 
la încheierea contractului de com odat.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii încetează odată cu încheierea contractului.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 

comunei, pentru comunicare la Biroul Individual Notarial Rey Oltica Veronica şi în termen de 5 zile 
lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
!a 19.08.2019
N r . ^

ZAR,
Dănut

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR 

Candrea Dana Speranţa



1

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare pentru 

persoana cu handicap grav Penteiescu Fiorentina

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3770 din 23.07.2019 

privind persoana cu handicap grav Penteiescu Florentina , opţiunea acesteia privind acordarea 
indemnizaţiei lunare pentru însoţitor nr. 6945 din 12.08.2019 şi acordul exprimat de DGASPC 
Suceava pentru plata indemnizaţiei lunare nr. 99356 din 14.08.2019, referatul întocmit de 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior 
înregistrat cu nr. 7096 din 21.08.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 42 alin. (4), (5) şi 43 alin.(l), (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.30 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.38 alin.(l) şi (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.l din H.G. nr.937/7.12.2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

în temeiul art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţia lunară pentru persoana cu handicap grav Penteiescu 
Florentina, încadrată în gradul de handicap grav cu asistent personal conform certificatului nr. 
3770/23.07.2019 , în cuantum de 1263 lei lunar, începând cu data de 1 septembrie 2019, pe 
perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul fînanciar-contabil din cadrul Primăriei Doma Candreniior, compartimentul de 
asistenţă socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru 
comunicare la Instituţia Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior, 
La 21.08.2019 
N r.!

Avizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Irina^Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei, 

domnului Buziiă Fiorinei

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 22.08.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei domnului Buziiă Florinei din comuna Doma Candreniior, sat 
Poiana Negrii, judeţul Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială, 
înregistrat cu nr. 7179 din 22.08.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera "b" din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 august 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei domnului Buziiă Florine! CNP 1820409330792.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu fhodificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu llenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
la 22.08.2019
Nr. 108

P R I M A R ,

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMANÍA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENtLOR 
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea consiiiuiui ioca! ai comunei Dorna Candreniior, judeţu! Suceava, în

şedinţă ordinară

Candrea Dănuţ - primar a) comunei Dorna Candreniior, judeţu! Suceava;

în temeiui art. 133, aţin. ]. art. )34. aiin. i, iit. a), art. !96, aţin. 1, iit. b) din OUG nr. 
57/20i9 privind Codui administrativ

DiSPUN:

Art. 1. Se convocă consiiiui iocal ai comunei Dorna Candreniior în şedinţă ordinară, ta 
data de 29 august 2019, ,,ra 9"', la sediu) Primăriei comunei Dorna Candreniior, judeţu) 
Suceava- sala de şedinţe, cu proiectui ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta dispoziţie

Art. 2. Materiaieie înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consiiieriior iocaii prin 
poşta eiectronică (e-maii) precum şi prin copii xerox aie materialeior distribuite în mape.

Art. 3 Proiectele de hotărâri însoţite de documenteie prevăzute de iege au fost trimise 
spre avizare Comisiiior de speciaiitate din cadru) consiiiuiui tocai al comunei Dorna Candreniior: 

Comisia pentru programe de dezvoitare economico-socială. buget, finanţe, administrarea 
domeniului pubiic şi privat a) comunei, agricuitură, gospodărie comunaiă, urbanism şi 
amenajarea teritoriuiui.
Comisia pentru administraţia pubtică iocală, juridică şi de discipiină, apărarea ordinii şi 
iiniştii pubiice. a drepturiior cetăţenilor.
Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă , protecţie socială, activităţi social 
culturale, culte şi protecţie copii.protecţia mediului şi turism.
Art. 4. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi .
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obiigatoriu. prin intermediul secretarului 

comunei. în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Suceava, doamnelor şi domnilor 
consilieri locali şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primaria-dornacandrenilor.ro.

Primar 
Candrea Dăn

Dorna Candreniior, 22 august 20
Nr.

#/ Contrasemnează
Secretar comună/ Candrea Irina Speranţa

http://www.primaria-dornacandrenilor.ro


R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare doamnei Ursu Ana Ioneia pentru 

copiiui cu handicap grav Ursu Marcu Andrei a cărui asistent persona! este în concediu de
odihnă în !una august 2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 7334 din 29.08.2019;
Având în vedere:
- prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) şi art. 43 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art.26 alin.(l) şi (2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară în cuantum de 1263 lei pe luna august 2019, 
doamnei Ursu Ana Ionela pentru copilul cu handicap grav Ursu Marcu Andrei a cărui asistent 
personal se află în concediu de odihnă^

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
intr-un drept al său ori intr-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, in termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea in tot sau in 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Doma Candreniior, biroul de asistenţă 
socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la 
instituţia prefectului in vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior, 
La 30 august 2019 
Nr.110

M A R ,
Candrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, L \  

Candrea Irina Speranţă



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea plăţii aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei, 

doamnei Gîză Doiniţa

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând ancheta sociaiă efectuată ia data de 30.08.20!9 în dosaru! privind acordarea 

aiocaţiei de susţinere a famiiiei doamnei Gîză Doiniţa din comuna Doma Candreniior, sat Doma 
Candreniior, judeţui Suceava şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă sociaiă, 
înregistrat cu nr. 7360 din 30.08.20 i 9;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
aiocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera "b" din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 august 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei doamnei Gîză Doiniţa CNP 2661201336051.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
la 30.08.2019
Nr. ^

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei 

doamnei Trufan Eiena

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.10 din 06.09.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Trufan Elena din comuna Doma 
Candrenilor, sat Dealu Floreni, judeţul Suceava şi referatul nr.7525 din 06.09.2019 întocmit 
de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor ;

Având în vedere prevederile art. 1, 2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l.Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Trufan Elena CNP 
2900501334541 , în cuantum de 164 lei lunar începând cu luna octombrie 2019, pentru doi 
copii.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor, 
Ia 06.09.2019

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,

Candrea Irina Speranţa
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind constituirea Comisiei de evaiuare a ofertetor în vederea atribuirii contractuiui având 
ca obiect " ir/c/v//*/ ngcgvnrg pg/rtm nânTrgrg nv/z /a f/n'gc?/m/ "Cn/MÎn CH/fMm/ 

Ĉ /7!M/rrr Dr^mn Cn//r//'gn/7^r, y'ni/gti// ^ncgc/vn"

Dănuţ CANDREA - primarui comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Anaiizând raportu) de speciaiitate ai doamnei Nacu ioana Danieia, consiiier superior 

compartiment cadastru-urbanism, achiziţii publice, înregistrat sub nr. 7500 din 6.09.2019 prin 
care se propune constituirea Comisiei de evaiuare a ofertetor în vederea atribuirii contractuiui 
având ca obiect " ¿ncm r/ ngcgsHrg /?g/!?m nv/z 75̂  U /n o/n'gcf/m/ "CawM Cn/tnm/
ComM/m Domn Cn/n//*g/n7o/*, /or/gro/ Ancgovn" 
in temeiu):

Prevederiior art. i26 şi aie art. )27 din HG nr. 395/20i6 pentru aprobarea Normeior 
metodoiogice de apiicare a prevederiior referitoare ia atribuirea contractuiui de 
achiziţie pubiică/acorduiui cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiiie pubiice, cu 
modificăriie şi compietăriie uiterioare.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiiie publice, cu modificăriie şi compietăriie 
uiterioare
în temeiul art. )55 aiin.(i) . aie )96 aiin. (i) . iit.b din OUG nr.57/20)9, privind 

Codul Administrativ.
D i S P O Z ) Ţ ) E:

Art.l. Se constituie Comisia de evaiuare a ofertetor pentru atribuirea contractuiui 
având ca obiect " ZMcmr/ /lecgsn/'g pg^fm oMngrg nv/z 7AU /o o/?/gct/vn/ "Cnon'o Cn/fnm/ 
Cownnn Domn Cn/;r/rgo/7o/', y'nr/gtn/ Jn g g n v n în  următoarea componenţă:
Preşedinte cu drept de vot: Chiruta Costei Pamfii - consiiier superior
Membri: ianoş Paraschiva - consiiier superior

Nacu ioana-Danieia -consiiier superior
Membru de rezervă: Ciocîrian Luminiţa-Mihaeia -consiiier
Pe iângă Comisia de evaiuare a ofertelor îşi va desfăşura activitatea:
PFA Buriui iuiia Oiga -  expert cooptat.

Art.2. Pe parcursui deruiării procedurii de atribuire a contractuiui de iucrări se vor 
putea coopta speciaiişti în vederea eyaiuării oferteior tehnice. Experţii cooptaţi vor întocmi 
rapoarte de specialitate privind evaiuarea oferteie tehnice în conformitate cu prevederiie art. 
i26 aiin. (3) din HG nr. 395/20! 6, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare.

Art.3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederiie Legii nr. 
98/20i6 privind achiziţiiie pubiice, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare.

Art.4. Persoaneie nominalizate mai sus vor aduce ia îndepiinire prevederiie prezentei 
dispoziţii.

Dorna Candreniior
CÂND

PRiMAR. 
LEA DĂNUŢ
r Contrasemnează,

6 septembrie 20 i 9 Secretar,
Nr. t , ţ Candrea irinaJSperanţa

LA &



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind anularea procedurii de atribuire a contractuiui de achiziţie pubtica având ca obiect.* 
axecMţ/e /Mcrăr/ pe/b/'M bA/gcZ/vb/ r/e /bVM̂ b'e.* " Zbcrnn /7enb*M av/z 7^U

/r/ o /̂ect/vM/ "Ĉ /7!//! CH/tbrn/ CobîMAb/ Dor/ra Cu/b/r^/b/or, ynrbbb
Cob CUUprwc/pa/.' 43400000-7 Lncrorî & /irnisore a cowtrMcp'iVoff Uev.2j, Cob CPU 

43300000-0 Lncrăr/ & /m ta /o p /c /b J ;r ;7 7 ? ev .2 j,n r . anunţ de participare 
simplificat publicat în SICAP: Nr. SCN1 0 5 1 0 9 2  / 2 1 .0 8 .2 0 1 9

CANOREA DANUŢ,primarul comunei Dorna Candreniior, judetui Suceava,
Având în vedere ca nu s-a depus nici o oferta pana ia data-limita de depunere a 

oferteior 09.09.20)9. ora )5:00. drept pentru care se impune anutarea procedurii, avand in vedere 
prevederile art. 2II,  alin. b) din Legea 98/20I6 care dispune: anularea procedurii de atribuire 
coroborat cu art. 2 i 2. alin. ( I) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri, lit. a)dacă nu a fost depusă 
nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

-Analizând referatul doamnei Nacu Ioana Daniela consilier superior compartiment cadastru- 
urbanism. achiziţii publice. înregistrat sub nr. 7327 din 6.09.20]9 .

în conformitate cu dispoziţiile art. 2! I, lit. b), art.212 alin.! lit.a , art.213 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice .

în temeiul art. 135 alin.(l) , ale 196 alin. (I) , lit.b din OUG nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ.

DISPUN:

Art.1. Se anuleaza procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica având ca 
obiect" ÎMc/vt/*;' oM/ttvg aviz 7AU /o "Cbbbn Cb/nana
Dara a Caa<r/r<?a/7or, yat/a/a/ Aacaava",Cot/ CPU pr/bcipo/.' 43400000-7 Lacrărt &  yibLore a 
coa.ytracp77orf 7?ev.2,J,Co<7 CPU .secaar/ar.' 43300000-0 Lacrăr/ &  /wtn/a/b 
c/ă(7/r/Y7?fi'.27, nr. anunţ de participare simplificat publicat în SICAP: SCN1051092 / 
21.08.2019.

Art.2. Cu ducerea ta îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei 
Dorna Candreniior, judeţul Suceava. Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul 
comunei Dorna Candreniior Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava pentru controlul de 
legalitate, în termenul prevăzut de lege.

Dorna Candreniior
9 septembrie 2019
Nr.

PRIMAR.

Contrasemnează, 
Secretar, 

Candrea tripa, Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare domnuiui Ruscan Paui Andrei -  persoană cu 

handicap grav cu asistent personal, a cărui asistent persona! este în concediu de odihnă în
!una septembrie 2019

Candrea Dănuţ, primaru! comunei Doma Candreniior, judeţu) Suceava;
Anaiizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 7719 din 16.09.2019;
Având în vedere:
- prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) şi art. 43 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art.26 alin.(l) şi (2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară în cuantum de 1263 lei pe luna septembrie 2019, 
domnului Ruscan Paul Andrei-persoană cu handicap grav a cărui asistent personal se află în 
concediu de odihnă.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cmmodificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Doma Candreniior, biroul de asistenţă 
socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la 
instituţia prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

P R I M A R ,

Dorna Candreniior,
La 16.09.2019
N r.j!6*

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind nominaiizarea persoanetor care vor face parte din echipa de ucidere şi 

dezinfecţie privind pesta porcină africană, pe teritoriu! comunei Dorna Candreniior

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Anaiizând adresa nr.329 din i 8.09.2019 a Circa Sanitar Veterinară şi pentru siguranţa 

aiimenteior oficiată Vatra Dornei, înregistrat sub nr.7806 din i 8.09.20]9 ia Primăria comunei 
Dorna Candreniior şi referatui nr.78i6 din i 8.09.20 i9;

Având în vedere prevederiie art.26 aiin.3^ din O.G.nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa aiimenteior cu modifîcăriie şi compietăriie 
uiterioare;

în temeiui prevederiior art.243 alin.l litera ..a", art. i 53 alin.) litera ,,e", aiin.2 iitera 
"b" şi art. i96 aiin.i litera "b" din OUC nr.37/20!9 privind Codu! Administrativ, pubiicat în 
Monitorul Oficiat ai României nr.553 din 03.07.2019;

D I S P U N :

Art. l.Se nominaiizează persoaneie care vor face parte din echipa de ucidere şi 
dezinfecţie privind pesta porcină africană, pe teritoriul comunei Dorna Candreniior, în caz de 
decianşarea acesteia. în următoarea componenţă:

t.Rusu Sevastiana- agent agricoi Primăria Dorna Candreniior;
2. Pentelescu ioan- muncitor Primăria comunei Dorna Candreniior;
3. Pintiiescu ion- şofer Primăria comunei Dorna Candreniior;
Art.2. Se stabiieşte ioc de îngropare a cadavreior în sat pe teren aparţinând 

domeniuiui privat ai comunei Dorna Candreniior, ia iocui numit Trestia ".
Art.3.Prezenta dispoziţie va fi comunicată de secretarui comunei Dorna Candreniior, 

factoriior interesaţi, precum şi instituţiei Prefectului judeţui Suceava pentru controiui de

Contrasemnează pentru iegaiitate, 
Secretarui comunei: 

Candrea Irina Speranţa



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea consiiiuiui iocai în şedinţă ordinară

Dănuţ Candrea, primar at comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
în conformitate cu prevederile art.133 alin.(l) art. 134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.($), 

135 alin.(l) şi 196 alin.(l) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
D I S P U N  :

A rt.l. Se convoacă Consiliul local al comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava în 
şedinţă ordinară pentru data de 25.09.2019, ora 9,00 care va avea loc la sediul Consiliului local 
Dorna Candreniior- sala de şedinţe, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în 
mapă de şedinţă, pe semnătura acestora la data convocării.

Art.3 Proiectele de hotărâri însoţite de documentele prevăzute de lege au fost trimise spre 
avizare Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Dorna Candreniior :

a. pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, urbanism şi amenajarea teritoriului;

b. comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, ;

c. comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social- 
culturale, culte, protecţie copii protecţia mediului şi turism ;

Art.4. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziţie.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, doamnelor şi domnilor 
consilieri locali şi se aduce ia cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.comuna-dornacandrenilor.ro.

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul comunei, 

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior 18.09.2019 
Nr.

http://www.comuna-dornacandrenilor.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală a iucrariior privind obiectivul 
"Reabilitare alei pietonale in parc. amenajarea intersecţiei şi reparaţii trotuar" şi 
"Amenajare jardinière pentru flori". în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea D ănu ţ,primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.8015 din 25.09.2019 al doamnei Nacu ioana Daniela, consilier 

superior la Primăria comunei Dorna Candrenilor.
Adresele nr.2380/7948/2019 şi nr.2965/7975/2019 a SC Calcarul SA Pojorâta 
prevederile art.24, art.25, art.26, art.27, art.28. art.29, art.30, art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora:

în temeiul a rt.155. alin .1.lit. ..e". art.196 alin.l lit."b" din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ;

D I S P U N :

A rt.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind 
obiectivul"Reabilitare alei pietonale în parc, amenajarea intersecţiei şi reparaţii 
trotuar" şi "Amenajare jardiniere pentru flori", în comuna Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava. în următoarea componenţă:

- Chiruţă Costel Pam fil- preşedintele comisiei
- Ianoş Paraschiva-membru
- Hopulele-Gligor Zamfira - -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicare . potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Dorna Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

Dorna Candrenilor
25 septembrie 2019
Nr.H3

Contrasemnează, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa

J



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D i S P O Z î Ţ I E
privind stabiiirea iocuritor speciaie pentru afişaj eiectorai, în comuna Dorna 

Candreniior pentru aiegerea Preşedinteiui României

Candrea Dănuţ primarul comunei Dorna Candreniior. judeţul Suceava;
Anaiizând refaratul nr.8045 din 25.09.2019 al secretarului comunei Dorna 

Candreniior, judeţul Suceava;
-Adresa nr. 17317/20/1/2019 a Instituţiei Prefectului-Judeţu! Suceava.
Având în vedere prevederile:
- art.41 alin.l din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi 

aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003. cu modificările si completările 
ulterioare;

în temeiul art. 155 şi art.196 alin.(l) litera"b" din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ:

DI SPUN:

Art. 1.Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Dorna 
Candreniior, judeţul Suceava, pentru alegerea Preşedintelui României astfel:

1. Panoul de lângă Primăria comunei Dorna Candreniior -sat Dorna Candreniior;
2. Panoul de la intersecţia cu drumul Poiana Negrii, sat Dorna Candreniior;
3. Panoul de lângă Căminul Cultural Poiana Negrii-sat Poina Negrii;
4. Panoul de lângă Căminul Cultural Dorna Candrenilor-sat Dorna Candreniior; 
Art. 2. Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Doma Candreniior

Instituţiei Prefectului judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul 
prevăzut de lege şi va ti adusă la cunoştinţă publică prin atişare.

PRTMAR,
CandreaţDanuţ

Dorna Candreniior, 25 septembrie 2019
Nr._ü3_

Contrasemnează. 
Secretar comună: 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind eşaionarea lunară a plăţilor de casă efectuate din conturile de cheltuieli

bugetare

Candrea Dănuţ. primar ai comunei Doma Candreniior. judeţui Suceava 
Având în vedere prevederiie Ordinuiui i203 din 16 apriiie 2008 pentru 

apiicarea prevederiior art.12 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniu! bugetar:

-referatui nr.8055 din 26.09.2019 întocmit de şef serviciu buget 
contabilitate, doamna Rogojan Adeia Ana.

în temeiui art 155 aiin.l iit.c şi art.196 aiin.(l) iitera"b" din OUG 
nr.57/20i9 privind Codui administrativ:

D I S P U N :

Art. 1. Se aprobă eşalonarea lunară a plăţiior de casă efectuate în conturile 
de cheituieii bugetare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art.2 Cu ducerea ia îndepiinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
serviciu) financiar contabii si va ti comunicată de către secretarui comunei 
Doma Candreniior. Instituţiei Prefectului pentru controiui de iegaiitate. în 
termenul prevăzut de iege.

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI. 

Candrea Irina Speranţa

Doma Candreniior 26.09.2019 
Nr. ¡Ţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea stimuientuiui educaţional sub formă de tichete sociaie 

domnuiui Luca Marius Marin, pentru copiiui Luca Liza Maria

Candrea Dănuţ, primarui comunei Doma Candrenilor, judeţui Suceava;
Anaiizând referatul nr.8121 din 30.09.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor;
Având în vedere prevederile art. 1 art. 2 si art. 3 alin.(l), (2) şi (3), art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 a!in.(l), (2), (3), (6), art.12 alin (2), art. 14 
alin.(l), (2) şi (3) şi art.15 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art.7 şi art.l 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art. 196 alin.(l) litera „b" din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

Art.l.Se acordă stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, domnului 
Luca Marius Marin CNP 1910813330794 , din comuna Doma Candrenilor, sat Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava, în calitate de titular, pentru minora Luca Liza Maria CNP 6140915330796 în calitate de 
beneficiar, în cuantum de 50 lei lunar pentru un copil, în anul şcolar 2019 - 2020, începând cu luna 
septembrie 2019.

Art.2. Tichetul social se distribuie prin casieria Primăriei comunei Doma Candrenilor, până la 
data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară .

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 30.09.2019

Nr. î L

Contrasemnează,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea stimuientuiui educaţionai sub formă de tichete sociaie 

doamnei Bodaşcă Lenuţa, pentru copiiui Bodaşcă Victoraş

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând referatul nr.8122 din 30.09.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior;
Având în vedere prevederile art. 1 art. 2 si art. 3 aiin.(l), (2) şi (3), art. 3 şi ari. 6 din Legea nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 alin.(l), (2), (3), (6), art.12 alin (2), art. 14 
alin.(l), (2) şi (3) şi art.15 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art.7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

Art.l.Se acordă stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, doamnei 
Bodaşcă Lenuţa CNP 2930911330790 , din comuna Doma Candreniior, sat Poiana Negrii, judeţul 
Suceava, în calitate de titular, pentru minorul Bodaşcă Victoraş CNP 5140502330796 în calitate de 
beneficiar, în cuantum de 50 lei lunar pentru un copil, în anul şcolar 2019 - 2020, începând cu luna 
septembrie 2019.

Art.2. Tichetul social se distribuie prin casieria Primăriei comunei Doma Candreniior, până la 
data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară .

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
la 30.09.2019

Nr. ¿Â -2.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea stimuientuiui educaţionai sub formă de tichete sociaie 

doamnei Spînu Ioana, pentru copiiui Spînu Aiin Vasiie

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Anaiizând referatul nr.8123 din 30.09.2019 întocmit de compartimentui de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior;
Având în vedere prevederile art. 1 art. 2 si art. 3 aiin.(i), (2) şi (3), art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 alin.(l), (2), (3), (6), art. 12 alin (2), art. 14 
a!in.(l), (2) şi (3) şi art.15 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art.7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

Art.l.Se acordă stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, doamnei 
Spînu Ioana CNP 2801220330798 , din comuna Doma Candreniior, sat Poiana Negrii, judeţul Suceava, 
în calitate de titular, pentru minorul Spînu Alin Vasiie CNP 5140917336678 în calitate de beneficiar, în 
cuantum de 50 lei lunar pentru un copil, în anul şcolar 2019 - 2020, începând cu luna septembrie 2019.

Art.2. Tichetul social se distribuie prin casieria Primăriei comunei Doma Candreniior, până la 
data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară .

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
la 30.09.2019

Nr. j J. ¿

P R I MA R ,  
Dănuţ Candrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea stimuientuiui educaţionai sub formă de tichete sociaie 

doamnei Lăcătuş Gabrieia Liiiana, pentru copiii 
Lăcătuş Andreea Liiiana şi Lăcătuş Luca Gabriei

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.8124/30.09.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior;
Având în vedere prevederile art. 1 art. 2 si art. 3 alin.(i), (2) şi (3), art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 alin.(l), (2), (3), (6), art.12 alin (1), art. 
14 a!in.(l), (2) şi (3) şi art.15 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art.7 şi art.l 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art. 196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

Art. 1. Se acordă stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, doamnei 
Lăcătuş Gabrieia Liiiana CNP 2870113060054, din comuna Doma Candreniior, sat Doma Candreniior, 
judeţul Suceava, în calitate de titular, pentru minorii Lăcătuş Andreea Liiiana CNP 6161103330793 şi 
Lăcătuş Luca Gabriei CNP 5141001330796 în calitate de beneficiari, în cuantum de 100 lei lunar pentru 
doi copii, în anul şcolar 2019 - 2020, începând cu luna septembrie.

Art.2. Tichetul social se distribuie prin casieria Primăriei comunei Doma Candreniior, până la 
data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară .

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
la 30.09.2019
Nr.

P R I M A R ,  
Candrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea stimuientuiui educaţionai sub formă de tichete sociaie 

doamnei Rotundu Monica Sanda, pentru copiiui 
Rotundu Sofia Ştefania

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.8125/30.09.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor;
Având în vedere prevederile art. 1 art. 2 si art. 3 aiin.(i), (2) şi (3), art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 a!in.(l), (2), (3), (6), art.12 alin (1), art. 
14 alin.(l), (2) şi (3) şi art.15 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art.7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

Art.l.Se acordă stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, doamnei 
Rotundu Monica Sanda CNP 2840223030014, din comuna Doma Candrenilor, sat Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava, în calitate de titular, pentru minora Rotundu Sofia Ştefania CNP 6160226035299 în 
calitate de beneficiar, în cuantum de 50 lei lunar pentru un copil, în anul şcolar 2019 - 2020, începând 
cu luna septembrie.

Art.2. Tichetul social se distribuie prin casieria Primăriei comunei Doma Candrenilor, până la 
data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară .

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale 

doamnei Penteiescu Ana Maria, pentru copiii 
Penteiescu Ionatan Denis şi Penteiescu Dorian Aiberto

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţui Suceava;
Analizând referatul nr.8126/30.09.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor;
Având în vedere prevederile art. 1 art. 2 si art. 3 alin.(l), (2) şi (3), art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 alin.(l), (2), (3), (6), art. 12 alin (1), art. 
14 a!in.(l), (2) şi (3) şi art.15 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art.7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art. 196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

Art.l.Se acordă stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, doamnei 
Penteiescu Ana Maria CNP 2931213330791, din comuna Doma Candrenilor, sat Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava, în calitate de titular, pentru minorii Penteiescu Ionatan Denis CNP 5140217330196 şi 
Penteiescu Dorian Aiberto CNP 516022633Q793 în calitate de beneficiari, în cuantum de 100 lei lunar 
pentru doi copii, în anul şcolar 2019 - 2020, începând cu luna septembrie.

Art.2. Tichetul social se distribuie prin casieria Primăriei comunei Doma Candrenilor, până la 
data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară .

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

P R I MA R ,

Dorna Candrenilor,
la 30.09.2019
Nr. /

Candrea
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea stimuientuiui educaţionai sub formă de tichete sociaie 

doamnei Cobeiiţă Liiiana Brînduşa, pentru copiiui 
Băeşu Eiena Cosmina

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţui Suceava;
Analizând referatul nr.8127/30.09.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din 

cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor;
Având în vedere prevederile art. i art. 2 si art. 3 aiin.(l), (2) şi (3), art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 alin.(l), (2), (3), (6), art.12 alin (1), art. 
14 alin.(l), (2) şi (3) şi art.15 din H.G. nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art.7 şi art.l 1 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

Art. 1. Se acordă stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, doamnei 
Cobeiiţă Liiiana Brînduşa CNP 2720206336056, din comuna Doma Candrenilor, sat Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava, în calitate de titular, pentru minora Băeşu Elena Cosmina CNP 6160928060022 în 
calitate de beneficiar, în cuantum de 50 lei lunar pentru un copil, în anul şcolar 2019 - 2020, începând 
cu luna septembrie.

Art.2. Tichetul social se distribuie prin casieria Primăriei comunei Doma Candrenilor, până la 
data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 30.09.2019
Nr. ' Lf-

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

domnului Donisă Vasile Iliuţă

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere n r .l l  din 16.09.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Donisă Vasile Iliuţă din comuna 
Doma Candrenilor, sat Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul nr.8129 din
30.09.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei 
Doma Candrenilor;

Având în vedere prevederile art. 1,2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art. 1. Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei domnului Donisă Vasile Iliuţă CNP 
1840831330798 , în cuantum de 225 lei lunar începând cu luna octombrie 2019, pentru trei
copii.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 30.09.2019
Nr. ;

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

^  CONTRASEMNEAZĂ, 
jc l Secretar,
Kl ^ Ţjlahdrea Irina Speranţa

0



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

doamnei Buduroi Ionela

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.12 din 17.09.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Buduroi Ionela din comuna Doma 
Candrenilor, sat Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul nr.8130 din 30.09.2019 
întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma 
Candrenilor;

Având în vedere prevederile art. 1, 2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art. 1. Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Buduroi Ionela CNP 
2801122222089 , în cuantum de 164 lei lunar începând cu luna octombrie 2019, pentru doi 
copii.

Art.2 .Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 30.09.2019
Nr.

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

CONTRASEMNEAZĂ,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabiiirea dreptului ia ajutorui pentru încăizirea tocuinţei cu iemne, famiiiiior şi persoaneior singure din 

comuna Dorna Candreniior, beneficiare de ajutor sociai conform Legii nr.416/2001 
aferente perioadei 01.11.2019 - 31.03.2020

Dănuţ Candrea, primara! comunei Dorna Candrenüor, judeţu! Suceava;
Anatizând referatu! întocmit de compartimentu! de asistenţă sociată înregistrat cu nr. 7937 din 23.09.2019;
Având în vedere prevederile art.ll a!in.(2), art. 25 aţin. (1) - (5), art. 26 a!in.(3) şi art. 35 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi prevederile art. 23 din H.G. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, cu modificările şi completările ulterioare ;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l.Se acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, în cuantum de 58 lei lunar , pe o perioadă de 5 
luni (1 nov. 2019 -  31.03.2020), suma totală fiind de 290 lei, familiilor şi persoanelor singure din comuna Doma 
Candreniior, beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 
completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va efectua la casieria primăriei pe bază de stat de plată, în 
luna octombrie 2019.

Art.3.(l) împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere 
prealabilă la primarul comunei Doma Candreniior.

(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată primarului comunei Doma 
Candreniior, poate ataca prezenta dispoziţie la Tribunalul Suceava, în condiţiile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna Popescu Ilenuţa, 
consilier asistenţă socială la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura 
comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
La 30.09.2019 
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



ROM ANIA  
JU D EŢU L SUCEAVA  

C O M U NA  DORNA C A N D R EN ILO R  
P R i M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind reîncadrarea doam nei Candrea Irina Speranţa in funcţia pubiica  

specifica de secretar generai ai unitatii adm inistrativ teritoriaie Dorna
C andreniior

Dănuţ C andrea -  Prim arul com unei Dorna C andreniior,judeţul Suceava;
Având in vedere;

- referatui com partim entului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al prim arului com unei D om a Candreniior, nr.8470 din 10.10.2019;

- HCL nr.80 din 25.09.2019 privind stabilirea funcţiei publice specifice de 
secretar general al comunei . prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al 
comunei şi modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la HCL nr.53 din 24.05.2019 privind 
aprobarea numărului de posturi, tuncţii publice, personal contractual, organigrama şi 
statui de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Dorna Candreniior , 
judeţul Suceava pentru anul 2019 :

In conform itate cu prevederile a rt.lla lin .(3 ) . art.37 şi art.38 alin .3 litera 
..e".anexa nr.VIIl cap.l lit.apct.Hl si cap.II lit.a pct.IV  din Legea nr. 153/2017 - 
Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 
m odificările si com pletările ulterioare.

In baza 6 a lin .3 şi art.30 alin .l lit.c din Legea nr.24/2000 privind norm ele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor norm ative, republicată, cu 
m odificările şi com pletările ulterioare,

în temeiul prevederilor:
-art.196 alin.(L) litera"b'*si a rt.6 i!  alin(2) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul adm inistrativ:

D I S P U N :
A rt.I .începând cu 1 octom brie 2019 doam na Candrea Irina Speranţa se 

reîncadrează in funcţia specifica de secretar general al UAT D orna Candreniior, 
judeţul Suceava avand salarul lu'Aar brut de baza de 6.574 lei.

A rt.2 .Prezenta dispoziţie poate fi contestată la Tribunalul Suceava, 
conform  Legii nr. 554/2004 cu m odificările şi com pletările ulterioare.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se 
încredinţează Serviciul buget- contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al iar secretarul com unei va com unica prezenta Inst-itutiei Prefectului -jude ţu l 
Suceava pentru controlul de legalitate.

Contrasem nează, 
p. Secretar cum una. 

Rusu Sevasţiana

PRIMAR.



ROM ÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

CO M U N A  DORNA CA N D REN ILO R 
PRIM AR

D I S P O Z I Ţ I E
privind delim itarea secţiilor de votare şi localul in care vor funcţiona acestea, Ia 

nivelul com unei D om a Candrenilor, judeţul Suceava, pentru desfăşurarea 
alegerilor pentru alegerea Preşedintelui Rom âniei

Candrea Dănuţ - primarul comunei Dorna Candrenilor . judeţul Suceava:
Analizând referatul nr.8456 din 9.10.2019 a! secretarului comunei Dorna 

Candrenilor. judeţul Suceava:
Având în vedere prevederile ;

- art.20. art.22 alin. 1. din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare:

-Legea 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare:

-HG 630/2019 privind aprobarea Program ului calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor pentru alegerea Preşedintelui României:

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi 
aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările 
ulterioare;

In tem eiul prevederilor art. 155, a lin .!, şi art. 196 alin. (1) din OUG 
57/2019 privind Codul A dm inistrativ;

D I S P U N :

A r t.l. D elim itarea secţiilor de votare şi localul în care vor funcţiona 
acestea, pentru alegerile, la nivelul com unei Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava, se stabilesc conform  anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art. 2 Secretarul com unei Dorna Candrenilor, va com unica Instituţiei 
Prefectului- Judeţul Suceava un exem plar şi va urmări aducerea la cunoştinţă 
publică a prezentei dispoziţii.

Doma Candrenilor
10 octombrie 2019
Nr. RA,

A vizat pentru legalitate 
S e c re ta r,

C andrea Irina Speranţa



ROMÂNiA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală a tucrariior privind obiectivui 
"Achiziţionare şi montare panou semnalizare ocrotire ecosistem montan la intrare în 
sat Poiana Negrii", în comuna Dorna Candrenilor. judeţul Suceava

Candrea Dănuţ .primarul comunei Dorna Candrenilor. judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.8419 din 8.10.2019 al doamnei Nacu Ioana Daniela, consilier 

superior la Primăria comunei Dorna Candrenilor.
Adresa nr.8413 din 8.10.2019 a SC Dorna Ecohouse.
prevederile art.24. art.25. art.26. art.27, art.28. art.29. art.30. art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994. cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora;

în temeiul art. 155. alin.l.lit. ..e". art.196 alin.l lit."b" din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ;

D I S P U N :

A rt.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind 
obiectivuLAchiziţionare şi montare panou semnalizare ocrotire ecosistem montan la 
intrare în sat Poiana Negrii". în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava. în 
următoarea componenţă:

- Chiruţă Coste) Pamfil- preşedintele comisiei
- Ianoş Paraschiva-membru
- Rusu Marine la -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va ii comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, in termenul prevăzut de lege.

PRD 
CANDRÎE

Dorna Candrenilor
! 0 octombrie 2019
Nr.



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în natură 

domnuiui Candrea Iiarion

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând cererea domnului Candrea Iiarion din comuna Doma Candreniior, sat Dealu Floreni, 

judeţul Suceava, înregistrată cu nr. 8277 din 07.10.2019 , referatul întocmit de compartimentul de 
asistenţă socială înregistrat cu nr. 8423 din 08.10.2019 şi procesul verbal de intervenţie nr. 248 din
31.08.2019 încheiat de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Suceava, Subunitatea Vatra Dornei;

Având în vedere prevederile art.28 alin.(2) şi art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, 42, 44 şi 52 din HG nr.50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :
Art.l. Se acordă ajutor de urgenţă în natură (cantitatea de 20 mc lemn lucru gratuit din pădurea 

proprietatea comunei, la drum auto, cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm.), domnului Candrea 
Iarion CNP 1541225336049 din comuna Doma Candreniior, sat Dealu Floreni, judeţul Suceava, pentru 
reparaţii la anexa gospodărească situată în locul numit Valea Pintii, sat Poiana Negrii, distrusă în urma 
incendiului din data de 31.08.2019.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificării^ şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi, compartimentul 
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior, Ocolul Silvic Doma iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava 
în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La ÍÜ1C- .
Nr. !1¿7

P R I M A R ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea cuantumuiui aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei 

doamnei Penteiescu Ana Maria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând ancheta socială întocmită la data de 30.09.2019 în dosarul doamnei Penteiescu 

Ana Maria şi referatul nr. 8422 din 08.10.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă socială;
Având în vedere prevederile art.23 alin.(l),(2) şi (3), art. 25 alin.(l), (2) şi (3), art.4! din 

Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 16 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 octombrie 2019 se modifică cuantumul alocaţiei pentru 
susţinerea familiei doamnei Penteiescu Ana Maria CNP 2931213330791, de la suma de 328 lei 
lunar pentru 5 copii, la suma de 246 lei lunar pentru 3 copii.

Art.2.Prezenta dispoziţie se va comunica AJPIS Suceava până la data de 5 a lunii 
următoare.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candreniior,
La l í  ¡Í 
N r . j ^ j f

P R I M A R ,
Dănuţ Candrea

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar,

Candrea Irina Speranţa
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ROMAN! A
.RJDEŢUL SUCEAVA 

CO M UNA DORNA CA NDREN!LOR 
PRIM AR

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei speciaie de inventariere a domeniuiui pubiic şi privat ai comunei

Dorna Candrenilor. judeţul Suceava

DănuţCandrea. pritnarul comunei Dorna Candrenilor. judeţui Suceava:
Având în vedere :
Referatul nr. 8406 din 08.10.2019 întocmit de d-na.Candrea Irina Speranţa . secretarul 

general al comunei:
Ţinând cont de prevederile:
art. 286. alin. 4. art. 287. lit. b). art. 289. art. 334 şi art. 337 din OUG nr. 37/2019 
privind Codul administrativ:
art. 353 alin. ( I). (4). art. 554. art. 838 - 860 alin. ( I) din Legea privind Codul Civil nr. 
287/2009. republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

in temeiul art. 155. alin. I. lit. d). alin. 3. lit. d), art. 196. alin. I. lit. b) din OUG nr. 
37/2019 privind Codul administrativ:

DISPUN :

Art. I. Se constituie comisia specială de inventariere a a domeniului public şi privat al 
comunei . judeţul Suceava. în următoarea componenţă:

I. D-nul.CandreaDănut-primarul comunei - preşedinte
D-na. Candrea Irina Speranţa- secretarul generat al comunei - membru;
D-na. Rogojan Adela-Ana- şeful Serv. buget-contabilitate- membru:

4. D-nul. Chiruţă Costel Pamfil- consilier în cadrul Comp. de urbanism şi amenjarea teritoriului- 
resp. cu gestiunea -membru:

3. D-na. Rusu Sevastiana- consilier superior, persoana responsabilă cu evidenţa registrului 
agricol- membru.

Art. 2. Se desemnează membri supleanţi ai comisiei speciale de inventariere a a 
domeniului public şi privat al comunei Dorna Candrenilor. judeţul Suceava, următorii:

1. D-nul. Ruscan Vasile- viceprimarul comunei Dorna Candrenilor -  preşedinte
2. D-na. Popescu llenuţa- consilier în cadrul Comp. asistenţă socială- membru:
3. D-na. Hojbotă Eiena-consil-krîn cadrul Comp.Buget-contabilitate- membru:
4. D-na. Nacu loana-Daniela- consilier achiziţii publice- membru:
3. D-na. Ciocîrlan Luminiţa-Mihaela- consilier I - membru;
Art. 3. Comisia specială are ca atribuţii întocmirea şi actualizarea inventarului 

bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Dorna Candrenilor. judeţul Suceava şi a 
inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava.

Art. 4. La efectuarea inventarului, comisia specială prc\. la art. I respectă normele, 
instrucţiunile sau metodologiile în vigoare privind executarea lucrărilor de introducere a 
cadastrului imobiliar şi a cadastrului reţelelor edilitare in localităţi.

Art. 5. (I) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu prevederile prezentei dispoziţii 
este de competenţa ordonatorului de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a 
prezentei dispoziţii, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia in termen de 10 zile.



(4) împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin.l. persoana nemulţumita se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ -  Tribunalul Suceava, potrivit prevederilor 
Legii nr.334/2004 privind contenciosul administrativ, cu moditlcările şi completările 
ulterioare.

A rt. 6. Orice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se abrogă.
A rt. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează comisia .
A rt. 8. Prezenta dispoziţie va tl comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, 

in vederea exercitării controlului de legalitate .

Contrasemnează pentru legalitate. 
Secretarul general al comunei, 

Candrea Ir' Speranţa

H rJ #



ROMANÍA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENÍLOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind anularea procedurii de atribuire a contractuiui de achiziţie pubtica având ca obiect 
<Execuţia iucrăriior de modernizare a drumuriior de acces forestiere în iocaiitatea Dorna 

Candreniiorîn cadrul proiectului MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA 
EXPLOATAŢII FORESTIERE ÎN COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEŢUL 

SUCEAVA". Cod CPV: 45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri >nr. anunţ procedură
simplificată SCN1040609/28.03.2019

CANDREA DANUŢ. primarul comunei Dorna Candrenilor. judeţul Suceava.
Având în vedere ca nu s-a depus nici o oferta pana la data-limita de depunere a 

ofertelor , drept pentru care se impune anularea procedurii, avand in vedere prevederile art. 211, lit.. 
b) anularea procedurii de atribuire coroborat cu art. 212. alin. (I) lit.a din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care dispune: <Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru în următoarele cazuri, lit. a)dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de 
participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibi!ă.>

-Analizând referatul doamnei Nacu ioana Daniela consilier superior compartiment 
cadastru-urbanism. achiziţii publice. înregistrat sub nr.8458 din 10.10.2019 .

în conformitate cu dispoziţiile art. 211. lit. b), art.212 alin.l lit.a , art.213 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare .

în temeiul art. 155 alin.(l) , ale 196 alin. (I) . lit.b din OUC nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ.

DISPUN:

Art.l. Se anuleaza procedura de atribuire a contractului de achiziţie pubtica având ca 
obiect" <Execuţia lucrărilor de modernizare a drumurilor de acces forestiere în localitatea 
Dorna Candrenilor în cadrul proiectului MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA 
EXPLOATAŢII FORESTIERE ÎN COMUNA DORNA CANDRENILOR. JUDEŢUL 
SUCEAVA". Cod CPV: 45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri > nr. anunţ 
procedură simplificată SCN 1040609/28.03.2019.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinne a prezentei dispoziţii se încredinţează primarul comunei 
Dorna Candrenilor. judeţul Suceava. Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul 
comunei Dorna Candrenilor Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava pentru controlul de 
legalitate. în termenul prevăzut de lege.

Dorna Candrenilor
10 octombrie 20)9
Nr. !3%- .

PRIMAR.
CANDR.^A-DÂNUŢ

Contrasemnează. 
Secretar.

Candrea Irina^Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea consiiiuiui iocai în şedinţă ordinară

Dănuţ Candrea, primar ai comunei Doma Candreniior, judetui Suceava; 
în conformitate cu prevederile art.133 aiin.(l) art. 134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), 

alin.(5), 135 alin.(l) şi 196 alin.(l) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;

D I S P U N  :

Art.l. Se convoacă Consiliul local al comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava 
în şedinţă ordinară pentru data de 30. 10.2019, ora 9,00 care va avea loc la sediul 
Consiliului local Doma Candreniior- sala de şedinţe, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 
în mapă de şedinţă, pe semnătura acestora la data convocării.

Art.3 Proiectele de hotărâri însoţite de documentele prevăzute de lege au fost trimise 
spre avizare Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Doma Candreniior :

a. pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, urbanism şi 
amenajarea teritoriului;

b. comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, ;

c. comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii protecţia mediului şi turism ;

Art.4. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziţie.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, doamnelor 
şi domnilor consilieri locali şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.comuna-dofhacandrehilor.ro.

/ A R,
andrea

* Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul comunei, 

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior 23.10.2019
Nr.138

http://www.comuna-dofhacandrehilor.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENiLOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală a tucrariior privind obiectivul 
"întreţinere drumuri in comuna Dorna Candrenilor". in comuna Dorna Candrenilor. 
judeţul Suceava

Candrea D ănuţ,primarul comunei Dorna Candrenilor. judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatul nr.8847 din 28.10.2019 al d.rei Rusu Marínela, consilier personal al 

primarului comunei Dorna Candrenilor.
Adresa nr.8846 din 28.10.2019 aSC PoianaForestSR L . 
prevederile art.24. art.25. art.26. art.27. art.28. art.29. art.30. art.31 şi art.32 din 

Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora:

în temeiul art.155. alin.U it. ..e". art.196 alin.! Iit."b" din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrată :

D I S P U N :

A rt.f.(l).S e  numeşte comisia de recepţie linală a lucrărilor privind 
obiectivufŢntreţinere drumuri în comuna Dorna Candrenilor". judeţul Suceava, în 
următoarea componenţă:

- Chiruţă Coste! Pamfil- preşedintele comisiei
- Ciocirlan Luminiţa-Mihaela-membru
- Rusu Marinela -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşură activitatea în baza prevederilor legale 

in vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3 .Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 oe zile de la comunicare . potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va li comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate. în termenul prevăzut de lege.

PRJMAR.
CANDREA DĂNUŢ

Dorna Candrenilor i n / C o n t r a s e m n e a z ă .

29 octombrie 2019 t zi Secretarul general al comunei
N r.ß9 / l}  \ Candrea irina Speranţa
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea plăţii aiocaţiei pentru susţinerea familiei, 

doamnei Turciniuc Ionela Claudia

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând ancheta socială efectuată la data de 28.10.2019 în dosarul privind acordarea 

alocaţiei de susţinere a familiei doamnei Turciniuc Ionela Claudia şi referatul întocmit de 
compartimentul de asistenţă socială, înregistrat cu nr. 8874 din 29.10.2019;

Având în vedere prevederile art.25 alin.(l) şi (3) şi art. 32 din Legea nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 16 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera "b" din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 noiembrie 2019 încetează plata alocaţiei pentru susţinerea 
familiei doamnei Turciniuc Ionela Claudia CNP 2990208330798.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fî contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 29.10.2019
N r . j j ^

/ P R I M A R ,

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general, 

Candrea Irijna Speranţa



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind eşatonarea tunară a ptăţitor de casă efectuate din conturite de chettuieti

bugetare

Candrea Dănuţ. primar al comunei Dorna Candrenilor. judeţul Suceava 
Având în vedere prevederite Ordinutui 1203 din 16 aprilie 2008 pentru 

aplicarea prevederitor art.I2 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniu) bugetar:

-referatut nr.8899 din 30.10.2019 întocmit de şef serviciu buget 
contabilitate, doamna Rogojan Adela Ana.

în temeiul art 155 alin.l lit.c şi art.196 alin.(l) Iitera"b'' din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ:

Art. I. Se aprobă eşatonarea tunară a ptăţitor de casă efectuate în conturite 
de chettuieti bugetare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art.2 Cu ducerea ta îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
serviciul financiar contabit si va fi comunicată de către secretarul comunei 
Dorna C'andreniior. Instituţiei Prefectutui pentru controtut de [egalitate. în 
termenut prevăzut de tege.

D I S P U N :

P R I M A R ,
Candrea Dănuţ

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI.

Dorna Candrenilor 31.10.2019
Nr. U)



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare doamnei Todaşcă Oiga -  persoană cu handicap 

grav cu asistent persona!, a cărui asistent persona! este în concediu de odihnă în !una
octombrie 2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Anaiizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Dorna Candreniior înregistrat cu nr. 8865 din 28.10.2019;
Având în vedere:
- prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) şi art. 43 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art.26 alin.(l) şi (2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară în cuantum de 1263 lei pe luna octombrie 2019, 
doamnei Todaşcă Olga-persoană cu handicap grav a cărui asistent personal se află în concediu 
de odihnă.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate. fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul financiar-contabi! din cadrul Primăriei Dorna Candreniior, biroul de asistenţă 
socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la 
instituţia prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

P R I M A R ,

Dorna Candrenüor,
La . j ^
N r.'^ U

Damţţ Candrea

A CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar genera!, 

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind constituirea comisiei de evaluare a oferteior privind închirierea prin licitaţie publică a 
spaţiilor situate în incinta clădirii imobil multifunctional, în comuna Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava

Dănuţ Candrea - primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând raportul de specialitate al persoanei responsabile cu achiziţiile publice, 

înregistrat sub nr.8935 din 31.10.2019 prin care se propune constituirea comisiei de evaluare 
a ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor situate în incinta clădirii imobil 
multifunctional, în comuna Doma Candrenilor, judeţul Suceava 

Având în vedere:
- Prevederile art.338 din OUGnr.57/2019, privind Codul Administrativ, 

în temeiul art. 155 alin.(l) , ale 196 alin. (1), lit.b din OUG nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ.

D I S P U N :
Art.l. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie 

publică a spaţiilor situate în incinta clădirii imobil multifunctional, în comuna Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

Preşedinte: Ruscan Vasile -  viceprimar
Membri: Ianoş Paraschiva - secretar comisie -  consilier superior

Nacu Ioana-Daniela -  consilier superior
Chiruţă Costel-Pamfll -consilier superior
Ciocîrlan Luminiţa-Mihaela -  consilier I
Popescu Camelia-Ramona -consilier asistent

Art.2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor privind închirierea prin 
licitaţie publică a spaţiilor situate în incinta clădirii imobil multifunctional, în comuna Doma 
Candrenilor, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

Membri de rezervă:

Preşedinte : Candrea Irina Speranţa -  secretar general al comunei
Membri: Rusu Sebastiana -  consilier superior

Art.3. Persoanele nominalizate mai sus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii.

Doma Candrenilor
31 octombrie 2019
N r .^ ţ

PRIMAR,
'REA DĂNUŢ

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general al comunei, 

Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind interzicerea comerciaiizării şi consumui băuturiior aicooiice între 
oreie 7,00 -  21,00 în ziua de 10 noiembrie 2019

Candrea Dănuţ -  primarul comunei Doma Candrenilor , judeţul 
Suceava;

Având în vedere prevederile
- HG 485/2019 privind satbilirea datei alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019.
- art.43 pct.12 din Legea nr.370/2001 pentru alegerea Preşedintelui 

României, republicată, cu modificările si completările ulterioare .
- art.55 lit.aa din Legea 370/2004 republicată, cu modificările si 

completările ulterioare.
în temeiul art.155 alin.l, lit.a,lit.b din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ

Art.l. Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice 
între orele 7,00 — 21,00 , pe data de 10 noiembrie 2019, pe o rază de 500 mp.în 
zona care priveşte localurile secţiilor de votare.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
încredinţează lucrătorii postului de poliţie şi agenţii economici care au luat 
cunoştinţă de prevederile prezentei dispoziţii.

D I S P U N :

PRIMAR,

Doma Candrenilor 
8 noiembrie 2019 
Nr.

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretar general al comunei

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea consiiiuiui iocai în şedinţă ordinară

Dănuţ Candrea, primar ai comunei Doma Candreniior, judetui Suceava; 
în conformitate cu prevederile art.133 aiin.(l) art. 134 alin.(l) lit.a), alin.(3) lit.a), 

alin.(5), 135 alin.(l) şi 196 alin.(l) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;

D I S P U N  :

Art.l. Se convoacă Consiliul local al comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava 
în şedinţă ordinară pentru data de 15.11.2019, ora 9,00 care va avea loc la sediul Consiliului 
local Doma Candreniior- sala de şedinţe, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 
în mapă de şedinţă, pe semnătura acestora la data convocării.

Art.3 Proiectele de hotărâri însoţite de documentele prevăzute de lege au fost trimise 
spre avizare Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Doma Candreniior :

a. pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, urbanism şi 
amenajarea teritoriului;

b. comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, ;

c. comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii protecţia mediului şi turism ;

Art.4. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziţie.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, doamnelor 
şi domnilor consilieri locali şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.comuna-dornacandrenilor.ro.

1 A
P R I M A R ,

Candrea

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul comunei, 

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior 8.11.2019
Nr.145

http://www.comuna-dornacandrenilor.ro


R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru 

copilul cu handicap grav Candrea Daniel Marius

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candrenilor înregistrat cu nr. 9109 din 07.11.2019 prin care se 
propune încetarea plăţii indemnizaţiei lunare pentru însoţitor copilului cu handicap grav 
Candrea Daniel Marius;

Având în vedere:
- prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.30 alin.(2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 16Î/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(f) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu luna noiembrie 2019, încetează plata indemnizaţiei lunare pentru 
însoţitor copilului cu handicap grav Candrea Daniel Marius, încadrat în gradul de handicap 
grav conform certificatului n r.l607/3LQ8-2017. Motivul încetării îl constituie faptul că în luna 
octombrie 2019 certificatul de încadrare în grad de handicap a expirat.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia 
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenilor 
La t '

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei 

doamnei Rusu Veronica

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.17 din 30.10.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Rusu Veronica din comuna Doma 
Candrenilor, sat Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul nr.9094 din 07.11.2019 
întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma 
Candrenilor;

Având în vedere prevederile art. 1, 2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art. 1. Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Rusu Veronica CNP 
2910922330813 , în cuantum de 150 lei lunar începând cu luna noiembrie 2019, pentru doi 
copii.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

P R I M A R, 
Dănuţ Candrea

Dorna Candrenilor, 
Ia 15.11.2019 
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general, 

Candrea Irina Speranţat



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea indemnizaţiei iunare pentru 

persoanele cu handicap grav a căror asistent personal se află în concediu de odihnă
în luna noiembrie 2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candrenilor înregistrat cu nr. 9329 din 18.11.2019;
Având în vedere:
- prevederile art. 37 alin. (1) lit. c), (2) şi (3) şi art. 43 alin.(2) (3) din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările 
şi completările ulterioare;

- art.26 alin.(l) şi (2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă indemnizaţie lunară în cuantum de 1263 lei pe luna noiembrie 2019, 
pentru persoanele cu handicap grav a căror asistent personal se află în concediu de odihnă în 
luna noiembrie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Doma Candrenilor, birou! de asistenţă 
socială, pentru comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la 
instituţia prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general, 

Candrea IrinaţSperanţaA
Dorna Candrenilor, 
La 18.11.2019
Nr.t^



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea famiiiei 

doamnei Lăcătuş Viorica

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.19 din 15.11.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Lăcătuş Viorica din comuna Doma 
Candrenilor, sat Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul nr.9376 din 19.11.2019 
întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma 
Candrenilor;

Având în vedere prevederile art. 1,2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l.Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Lăcătuş Viorica CNP 
2790706060771 , în cuantum de 306 lei lunar începând cu luna decembrie 2019, pentru trei 
copii.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, 

Candrea Iripa Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind constituirea Comisiei de evaiuare a oferteior în vederea atribuirii contractuiui având 
ca obiect Lucrări necesare pentru obţinere aviz ISU ia obiectivui Cămin Cuitura! în 

comuna Dorna Candreniior, judeţui Suceava

DănuţCANDREA - primarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Anaiizând raportui de speciaiitate ai persoanei responsabile cu achiziţiiie pubiice, 

înregistrat sub nr. 9362 din 19.11.2019 prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare 
a ofertelor în vederea atribuirii contractului având ca obiect Lucrări necesare pentru 
obţinere aviz ISU ia obiectivui Cămin Cuiturai în comuna Dorna Candreniior, judeţui 
Suceava 
în temeiul:

- Prevederilor art. 126 şi ale art. 127 din Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare
în temeiul art. 155 alin.(l) , ale 196 alin. (1) , lit.b din OUG NR.57/2019, privind 

Codul Administrativ.
D I S P O Z I Ţ I E :

Art.l. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având 
ca obiect Lucrări necesare pentru obţinere aviz ISU ia obiectivui Cămin Cuiturai în 
comuna Dorna Candreniior, judeţui Suceava, în următoarea componenţă:

Preşedinte cu drept de vot: 
Membri:

Chiruta Costel Pamfi! -  consilier superior
RuscanVasile -  viceprimar
Nacu Ioana-Daniela -  consilier superior

Membru de rezervă: Ciocîrlan Luminiţa-Mihaela -  consilier superior
Pe iângă Comisia de evaiuare a oferteior îşi va desfăşura activitatea:

- Burlui Iulia-Olga -  expert cooptat.

Art.2. Pe parcursul derulărirprocedurii de atribuire a contractului de lucrări se vor 
putea coopta specialişti în vederea evaluării ofertelor tehnice. Experţii cooptaţi vor întocmi 
rapoarte de specialitate privind evaluarea ofertele tehnice în conformitate cu prevederile art. 
126 alin. (3) Hotărârea nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Persoanele nominalizate mai sus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii.

Doma Candreniior 
19 noiembrie 2019 
Nr. .

Contrasemnează, 
Secretar, 

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului având 
ca obiect „Achiziţie DOTĂRI-divizat pe 6 loturi pentru obiectivul „REABILITARE, 
MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN CULTURAL IN SATUL POIANA NEGRII, 
COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEŢUL SUCEAVA", -cod CPV principal: 
2321100-0 Aparatura video si cinematografica (Rev.2)
-cod CPV principal: 39516000-2 Articole de mobilier (Rev.2)
-cod CPV principal: 18400000-3 îmbrăcăminte speciala si accesorii (Rev.2)
-cod CPV principal: 37310000-4 Instrumente muzicale (Rev.2)
-Cod CPV principal: 35111300-8 Extinctoare

DănuţCANDREA - primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând raportul de specialitate al persoanei responsabile cu achiziţiile publice, 

înregistrat sub nr. 9362 din 19.11.2019 prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare 
a ofertelor, 
în temeiul:

- Prevederilor art. 126 şi ale art. 127 din Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare
în temeiul art. 155 alin.(l) , ale 196 alin. (1) , lit.b din OUG NR.57/2019, privind 

Codul Administrativ.
D I S P O Z I Ţ I E :

Art.l. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având 
ca obiect„Achiziţie DOTĂRI-divizat pe 6 loturi pentru obiectivul „REABILITARE, 
MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN CULTURAL IN SATUL POIANA NEGRII, 
COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDEŢUL SUCEAVA", -cod CPV principal: 
2321100-0 Aparatura video si cinematografica (Rev.2)
-cod CPV principal: 39516000-2 Articole de mobilier (Rev.2)
-cod CPV principal: 18400000-3 îmbrăcăminte speciala si accesorii (Rev.2)
-cod CPV principal: 37310000-4 Instrumente muzicale (Rev.2)
-Cod CPV principal: 35111300-8 Extinctoare, în următoarea componenţă:

Preşedinte cu drept de vot: 
Membri:

Membru de rezervă:

Chiruta Costel Pamfil 
Ruscan Vasile 
Nacu Ioana-Daniela 
Ciocîrlan Luminiţa-Mihaela

-  consilier superior
-  viceprimar
-  consilier superior 
-consilier superior

Art.2. Pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de lucrări se vor 
putea coopta specialişti în vederea evaluării ofertelor tehnice. Experţii cooptaţi vor întocmi 
rapoarte de specialitate privind evaluarea ofertele tehnice în conformitate cu prevederile art. 
126 alin. (3) Hotărârea nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.



Art.3. Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Persoanele nominalizate mai sus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii.

CAN
PRIMAR, 
DREA DĂNUŢ

Dorna Candrenilor . C / Contrasemnează,
19 noiembrie 2019 / / Secretar,
Nr.

/

Candrea irina-Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate din conturile de cheltuieli

bugetare

Candrea Dănuţ, primar al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava 
Având în vedere prevederile Ordinului 1203 din 16 aprilie 2008 pentru 

aplicarea prevederilor art.12 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar;

-referatul nr.9381 din 19.11.2019 întocmit de şef serviciu buget 
contabilitate, doamna Rogojan Adela Ana.

în temeiul art 155 alin.l lit.c şi art.196 alin.(l) litera"b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ:

D I S P U N :

Art. 1. Se aprobă eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate în conturile 
de cheltuieli bugetare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
serviciul financiar contabil si va fi comunicată de către secretarul comunei 
Doma Candrenilor, Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în 
termenul prevăzut de lege.

Doma Candrenilor 19.11. 
Nr.

-  P R I M  A R, 
Candrea Dănuţ

/  U'

-! ' Y \
/ \ \

\
2019

6- v

p $3 \

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI, 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N IA  
JU D EŢU L SUCEAVA  

C O M U N A  D O RNA C A N D R E N ILO R  
PR IM A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie ia predarea-primirea utiiajuiui autogreder 

achiziţionat în cadrui proiectuiui finanţat prin FEADR SM 19.2 Achiziţie autogreder 
pentru întreţinere drumuri comunale", în comuna Dorna Candreniior, judeţui Suceava

CaMi/rga Dünn/ .prMMarn/ cornnng/ Dorna Canr/r<?n//or, y a ^ a / .Snceava;
Analizând referatu) at persoanei responsabiie cu achiziţiile publice, înregistrat sub 

nr. 9404 din 20.11.2019.
Având în vedere prevederile:

- Legii nr.82/1991 a contablităţii , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- OMFPnr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform 
prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 155 alin .(l), ale 196 alin. (1), lit.b din OUG nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ.

D I S P U N  :

Art.l. Se numeşte comisia de recepţie la predarea-primirea utilajului autogreder 
achiziţionat în cadrul proiectului finanţat prin FEADR SM 19.2„ Achiziţie autogreder pentru 
întreţinere drumuri comunale", în comuna Dorna Candreniior, judeţul Suceava, în următoarea 
componenţă:

- preşedinte - RUSCAN VASILE-viceprimar
- membri: - RUSU MARINELA- consilier personal al primarului

SPÎNU MAGDALENA-consilier asistent SVSU 
CHIRUŢĂ COSTEL-PAMFIL-consilier superior 
HOJBOTĂELENA-consilier asistent

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candreniior, 
Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege.

MAR, 
DĂNUŢ

Dorna Candreniior
20.11.2019
Nr. )fb

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general a! comunei, 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea aiocaţiei pentru susţinerea famiiiei 

doamnei Gîză Doinita

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând cererea şi declaraţia pe propria răspundere nr.18 din 30.10.2019, pentru 

acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Gîză Doiniţa din comuna Doma 
Candrenilor, sat Doma Candrenilor, judeţul Suceava şi referatul nr.9394 din 19.11.2019 
întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma 
Candrenilor;

Având în vedere prevederile art. 1, 2 alin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art. 1. Se acordă alocaţie pentru susţinerea familiei doamnei Gîză Doiniţa CNP 
2661201336051 , în cuantum de 300 lei lunar începând cu luna noiembrie 2019, pentru patru 
copii.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, 

Candrea Irinp Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea dreptuiui ia ajutorui pentru încălzirea locuinţei cu iemne, famiiiiior şi persoaneior singure 

din comuna Dorna Candreniior, aiteie decât ceie beneficiare de ajutor sociai conform Legii nr.416/2001,
aferente perioadei 01.11.2019 - 31.03.2020

Dănuţ Candrea, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 9432 din 21.11.2019 

prin care se arată faptul că până la data de 20 noiembrie.2019 un număr de 20 familii şi persoane singure au depus 
cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi se 
încadrează în prevederile legale pentru a beneficia de acest drept;

Având în vedere prevederile art.l 1, 17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile 
de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile art. 6 
alin.(l) şi (2) din H.G. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 
nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l.Se stabileşte, începând cu data de 1 noiembrie 2019 pentru o perioadă de 5 luni respectiv noiembrie 
2019 — martie 2020, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, unui număr de 20 persoane singure şi 
familii, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2.Titularii prevăzuţi în anexa la prezenta dispoziţie au obligaţia de a aduce la cunoştinţa primarului 
orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 
3 zile de la data modificării.

Art.3. Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va efectua la casieria primăriei pe bază de stat de plată.
Art.4.(l) împotriva prezentei dispoziţii se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, 

plângere prealabilă la primarul comunei Dorna Candreniior.
(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată primarului comunei 

Dorna Candreniior, poate ataca prezenta dispoziţie la Tribunalul Suceava, în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna Popescu 
Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul comunei va asigura 
comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candreniior, 
La 21.11.2019

Nr. î s  sr

PRI MAR,

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar genera! 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă 

doamnei Groza Siivia

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând cererea doamnei Groza Silvia din comuna Doma Candreniior, sat Doma Candreniior, 

judeţul Suceava, înregistrată cu nr.9423 din 20.11.2019 prin care solicită acordarea unui ajutor de 
urgenţă şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 9446 din 
21.11.2019;

Având în vedere prevederile art.28 a!in.(2) şi (5), art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, 42, 43, 44 şi 52 din HG 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 109/29.11.2018 
privind aprobarea regulamentului pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 
singure din comună care se află în situaţii deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă ajutor de urgenţă în cuantum de 500 lei doamnei Groza Silvia CNP 
2510420336049, din comuna Dorna Candreniior, sat Dorna Candreniior, judeţul Suceava.

Art.2. Plata ajutorului se va face.jpe bază de stat de plată prin casieria primăriei comunei Doma 
Candreniior.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava 
în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior,
La 21.11.2019
Nr. 1 $ ^

P R I M A R ,  
Dănuţ Candrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar genera!, 

Candrea Iri^p Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind interzicerea comerciaiizării şi consumui băuturiior aicooiice între 
oreie 7,00 -  21,00 în ziua de 24 noiembrie 2019

Candrea Dănuţ -  primarul comunei Doma Candrenilor , judeţul 
Suceava;

Având în vedere prevederile
- HG 485/2019 privind satbilirea datei alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019.
- art.43 pct.12 din Legea nr.370/2001 pentru alegerea Preşedintelui 

României, republicată, cu modificările si completările ulterioare .
- art.55 lit.aa din Legea 370/2004 republicată, cu modificările si 

completările ulterioare.
în temeiul art.155 alin.l, lit.a,lit.b din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ

Art.l. Se interzice comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice 
între orele 7,00 -  21,00 , pe data de 24 noiembrie 2019, pe o rază de 500 mp.în 
zona care priveşte localurile secţiilor de votare.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
încredinţează lucrătorii postului de poliţie şi agenţii economici care au luat 
cunoştinţă de prevederile prezentei dispoziţii.

D I S P U N :

Nr. t ^ -

Doma Candrenilor 
22 noiembrie 2019 Contrasemnează pentru legalitate 

Secretar general al comunei 
Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnuiui Nacu Ion

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând cererea domnului Nacu Ion din comuna Doma Candrenilor, sat Doma Candrenilor, 

judeţul Suceava, înregistrată cu nr.9504 din 25.11.2019 prin care solicită acordarea unui ajutor de 
urgenţă şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 9505 din 
25.11.2019;

Având în vedere prevederile art.28 alin.(2) şi (5), art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, 42, 43, 44 şi 52 din HG 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 109/29.11.2018 
privind aprobarea regulamentului pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 
singure din comună care se află în situaţii deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă ajutor de urgenţă în cuantum de 2000 lei domnului Nacu Ion CNP 
1550101336040, din comuna Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, judeţul Suceava.

Art.2. Plata ajutorului se va facq pe bază de stat de plată prin casieria primăriei comunei Doma 
Candrenilor.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava 
în vederea exercitării controlului de legalitate.

P R I M A R ,

Dorna Candrenilor, 
La 25.11.2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar genera!, 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind angajarea doamnei Sandu Viorica, pe o perioadă nedeterminată, în funcţia de asistent 

personal pentru persoana cu handicap grav cu asistent Vasiluţ Vaieria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 5182 din 15.10.2019 privind 

persoana cu handicap grav cu asistent Vasiluţ Valeria , opţiunea privind angajarea unui asistent 
personal înregistrată cu nr.9036 din 05.11.2019, acordul exprimată în scris de DGASPC Suceava nr. 
123208 din 14.11.2019 şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 
Primăriei comunei Doma Candreniior înregistrat cu nr. 9584/27.11.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 6 litera d, 32 alin.(l) litera a , 35, 36 alin.(l), 37, 39 alin.(l), (2) şi (3) şi art.42 

alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin.(l) şi art. 16 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.25 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.9, 10 , 12 ,18 alin.(l) şi (2), 38 alin. (4) şi 39 alin.(l) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:
Art.l. Se angajează doamna Sandu Viorica în funcţia de asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav cu asistent Vasiluţ Vaieria, pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 28.11.2019 . 
Salariul de bază lunar este de 2.245 lei, corespunzător gradaţiei de vechime în muncă 2.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna noiembrie 2019, în cuantum de 347 
lei lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat , doamnei Sandu Viorica având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior, 
La 27.11.
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ.
Secretar general, 

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

DI SPOZI ŢI E
cu privire ia organizarea activităţii de inventariere a activeior , datoriiior şi capitaiuriior proprii 

aie comunei Dorna C andreniior judeţui Suceava, pentru anui 2019

Candrea Dănuţ, primar ai comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava,
Având în vedere:
- Referatu! nr.95!0 din 2 3 .ii.2 0 i9 , prezentat de doamna Rogojan Adeta Ana, şef serviciu 

buget contabiiitate din cadrui aparatuiui propriu ai primaruiui comunei Dorna Candreniior, judeţui 
Suceava,

- Art.7 şi art. 8 din Legea nr. 82/i99i a contabiiităţii, repubiicată, cu modificărite şi 
compietăriie uiterioare ;

- O.M.F. nr. 347i/2008 pentru aprobarea Normeior metodoiogice privind reevaiuarea si 
amortizarea activeior fixe corporate aflate in patrimoniu! instituţiiior pubiice cu modificăriie şi 
compietăriie uiterioare,

- Legea nr. 79/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernuiui nr. i 03/2007 
pentru modificarea si compietarea Ordonanţei Guvernuiui nr. 8i/2003 privind reevaiuarea si 
amortizarea activeior fixe aflate in patrimoniu! instituţiiior pubiice;

Legii nr. i5 /i994 privind amortizarea capitaiuiui imobiiizat în active corporate şi 
necorporaie, repubiicată, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare şi a Ordonanţei Guvernuiui nr. 
8i/2003 privind reevaiuarea şi amortizarea mijioaceior fixe aflate în patrimoniu) instituţiiior pubiice, 
aprobată prin Legea nr. 493/2003, repubiicată, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- Hotărârea Guvernuiui nr. 1553/2003 privind reevaiuarea imobiiizăriior corporaie şi 
stabiiirea vaiorii de intrare a mijioaceior fixe, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare ;

- Ordonanţa Guvernuiui nr. 81/2003 privind reevaiuarea şi amortizarea mijioaceior 
fixe aflate în patrimoniu! instituţiiior pubiice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 
modificăriie şi compietăriie uiterioare cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- Art. 1 aiin. (5) din O.M.F.P. nr. 286)/2009 pentru aprobarea Normeior privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii eiementeior de natura activeior, datoriiior şi capitaiuriior proprii.

Hotărârea Guvernuiui nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea cataioguiui privind 
clasificarea şi durateie normate de funcţionare a mijioaceior fixe, modificată prin Hotărârea 
Guvernuiui nr. 1496/2008, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;
în baza prevederilor art. 155 alin.i iit.d, alin.5 iit.d, art.196 aiin.l iit.b din OUG nr.57/2019 privind 
Codui administrativ:

D i S P U N :
A rt.l. ( i)  -Se aprobă componenţa comisiei de inventariere a activeior , datoriilor şi 

capitaiuriior proprii aie comunei Dorna Candreniior judeţui Suceava, pentru anui 2019, conform 
anexei nr. i ia prezenta dispoziţie.

(3) - Se aprobă graficut de desfăşurare a activităţii de inventariere a patrimoniului comunei, 
conform anexei 2 ia prezenta dispoziţie.

Art.2. Se constituie comisia de reevaiuare si amortizare a activeior fixe corporaie aflate in 
patrimoniu) Primăriei comunei Dorna Candreniior, conform anexei nr.3 la prezenta dispoziţie.

Art.3 . Se constituie comisia de casare , declasare a patrimoniului! Primăriei comunei Dorna 
Candreniior, conform anexei nr.4 ia prezenta dispoziţie.

Art.4 . Metodeie foiosite în inventariere vor fi : constatare, numărare, măsurare, evaiuare.
Art.5. Comisia de inventariere şi serviciu! buget contabiiitate vor aduce ia îndepiinire 

prevederiie prezentei dispoziţii.

Dorna Candreniior
27 noiembrie 2019
Nr. 1 & 0

PRiMAR,
CandreaţDănuţ

Contrasemnează pentru iegaiitate 
Secretar general al comunei 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea piăţii indemnizaţiei iunare pentru 
persoana cu handicap grav Ciubotă Roşă Dumitru

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând certificatul de deces seria D10 nr. 201614 privind pe domnul Ciubotă Roşă 

Dumitru şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr.9632 din 
29.11.2019;

Având în vedere prevederile:
- art.30 alin.(2) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.155 alin.(l) litera „e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu luna decembrie 2019, încetează plata indemnizaţiei lunare pentru 
însoţitor persoanei cu handicap grav Ciubotă Roşă Dumitru, încadrată în gradul de handicap 
grav cu asistent personal. Motivul încetării îl constituie decesul persoanei cu handicap.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate*fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candreniior, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia 
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candreniior, 
La 29.11.2019 
Nr.

P R I M A R ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, 

Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea cuantumuiui aiocaţiei pentru susţinerea familiei 

doamnei Penteiescu Ana Maria

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Analizând cererea doamnei Penteiescu Ana Maria prin care solicită modificarea 

cuantumului alocaţiei de susţinere şi referatul nr. 9638 din 29.11.2019 întocmit de
compartimentul de asistenţă socială;

Având în vedere prevederile art.23 alin.(l),(2) şi (3), art. 25 alin.(l), (2) şi (3), art.41 din 
Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 16 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 1 decembrie 2019 se modifică cuantumul alocaţiei pentru 
susţinerea familiei doamnei Penteiescu Ana Maria CNP 2931213330791, de la suma de 246 lei 
lunar pentru 3 copii, la suma de 328 lei lunar pentru 4 copii.

Art.2.Prezenta dispoziţie se va comunica AJPIS Suceava până la data de 5 a lunii 
următoare.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate ţi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar 
secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului 
-judeţul Suceava.

P R I M A R ,

Dorna Candreniior, 
La 29.11.2019 
Nr.

Dănuţ Candrea
CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretar general, 
Candrea Irina Speranţa

ii



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor privind obiectivele 
"Amenajare spaţiu verde la intrarea în comuna Doma Candrenilor"şi Achiziţionare şi 
montare podeţ şi fântână artizanat" în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

Candrea D ănu ţ,primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Având în vedere :
Referatele nr.9774/4.12.2019 şi nr.9775 /4 .12.2019 al d.nei Nacu Ioana- 

Daniela, consilier superior compartiment Cadastru Urbanism, Achiziţii publice la 
Primăria comunei Doma Candrenilor.

Adresele nr.32/25.10.2019 şi nr.33/25.10.2019 aS C C O M D A N T IB P R O D  
SRL Neagra Şarului.

prevederile art.24, art.25, art.26, art.27, art.28, art.29, art.30, art.31 şi art.32 din 
Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare, 
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente acestora;

în temeiul art.155, alin.l,lit. „e", art.196 alin.l lit."b" din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ;

A rt.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie finală a lucrărilor privind 
obiectivele"Amenajare spaţiu verde la intrarea în comuna Doma Candrenilor"şi 
Achiziţionare şi montare podeţ şi fântână artizanat" în comuna Doma Candrenilor, 
judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

- Chiruţă Costel Pam fil- preşedintele comisiei
- Ianoş Paraschiva-membru
- Rusu Marinela -membru

(2). La recepţie vor participa reprezentanţi ai proiectantului şi executantului.
Art. 2.Comisia de recepţie îşi va desfăşura activitatea în baza prevederilor legale 

în vigoare privind recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora.
Art. 3.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în 

termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor Legii nr.5 54/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. 
Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul comunei Doma Candrenilor 
Instituţiei Prefectului pentru cont ' ' ' ' ' "a termenul prevăzut de lege.

D I S P U N :

Dorna Candrenilor
4 decembrie 2019
Nr.

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei 
Candrea Iri Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea consiiiuiui iocai în şedinţă ordinară

Dănuţ Candrea, primar at comunei Dorna Candreniior, judetu) Suceava;
!n conformitate cu prevederite art. 133 a!in.()) art. 134 a)in.()) lit.a), aţin.(3) !it.a), 

aţin.(5), 135 alin.(l) şi 196 alin.(l) lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;

A rt.l. Se convoacă Consiliul local al comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava 
în şedinţă ordinară pentru data de 13.12.2019, ora 9,00 care va avea loc la sediul Consiliului 
local Dorna Candreniior- sala de şedinţe, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali 
în mapă de şedinţă, pe semnătura acestora la data convocării.

Art.3 Proiectele de hotărâri însoţite de documentele prevăzute de lege au fost trimise 
spre avizare Comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Doma Candreniior :

a. pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, urbanism şi 
amenajarea teritoriului;

b. comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, ;

c. comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii protecţia mediului şi turism ;

Art.4. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi anexă la prezenta dispoziţie.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, doamnelor 
şi domnilor consilieri locali şi se aduce ia cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.comuna-doma!

D I S P U N  :

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul comunei, 

Candrea U Speranţa
Dorna Candreniior 6.12.2019
Nr.164

http://www.comuna-doma


R O M A N Í A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind încetarea contractuiui individua! de muncă nr. 2280/05.03.2019 încheiat pe o 

perioadă determinată, ai domnuiui Chiriiuş Liviuţ, asistent persona! pentru copdu! cu
handicap grav Chirüus Atanasie Andrei

Candrea Dănuţ, primam! comunei Dorna Candrenüor, judeţu! Suceava;
Analizând referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul 

Primăriei comunei Doma Candrenüor înregistrat cu nr. 9852/06.12.2019 ;
Având în vedere:
- prevederile art.39 a!in.(3) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 56 alin.(l) litera "i" din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu 

modificările şi completările ulterioare;
Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediu! de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.I. începând cu data de 07.12.2019 încetează contractul individual de muncă nr. 
2280 din 05.03.2019 încheiat pe o perioadă determinată, al domnului Chiriiuş Liviuţ, încadrat 
pe postul de asistent personal pentru copilul cu handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei.

Art.2. Prezenta dispoziţie poate îl contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
secretarul comunei pentru comunicare factorilor interesaţi şi la Instituţia Prefectului în vederea 
exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenüor,
La 06.12.2019 
Nr.

P R I M A R ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar genera!,



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind angajarea domnului Chiriiuş Liviuţ, pe o perioadă nedeterminată, în funcţia de asistent 

personal pentru persoana cu handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţu! Suceava;
Analizând certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 6327 din 05.12.2019 privind 

persoana cu handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă 
socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor înregistrat cu nr. 9854/06.12.2019;

Având în vedere:
- prevederile art. 6 litera d, 32 alin.(l) litera a , 35, 36 alin.(l), 37, 39 alin.(l), (2) şi (3) şi art.42 

alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin.(l) şi art.16 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.25 din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006;

-art.9, 10 , 12 ,18 a!in.(l) şi (2), 38 alin. (4) şi 39 alin.(l) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-art.34 alin.(l) şi art. 36 alin. (1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

-art.l din H.G.nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată;

-art.7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:
Art.l. Se angajează domnul Chirţluş Liviuţ în funcţia de asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav Chiriiuş Atanasie Andrei, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 08.12.2019 . 
Salariul de bază este de 2.418 lei, corespunzător gradaţiei de vechime în muncă 4.

Art.2. Se acordă indemnizaţie de hrană începând cu luna decembrie 2019, în cuantum de 347 
lei lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat , domnului Chiriiuş Liviuţ având funcţia de asistent 
personal pentru persoană cu handicap grav.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într- 
un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor, pentru 
comunicare factorilor interesaţi şi secretarul comunei pentru comunicare la Instituţia Prefectului în 
vederea exercitării controlului de legalitate.

Dorna Candrenilor,
La 06.12.2019
Nr. ]6î?

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general, 

Candrea Irfba Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind revocarea dispoziţiei nr. 129 din 30.09.2019, pentru acordarea aiocaţiei de 

susţinere a famiiiei doamnei Buduroi Ioneia

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.9871 din 06.12.2019 întocmit de compartimentul de asistenţă 

socială din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor, pentru revocarea dispoziţiei nr.129 
din 30.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 1,2 aiin.(l), 5 alin.(l) litera c , 16,17,18,21 şi 41 din 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 10 alin.(l), (2), (3) din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin.(l) litera "e" şi art. 196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

Art.l.Se revocă dispoziţia nr.129 din 30.09.2019, privind acordarea alocaţiei pentru 
susţinerea familiei doamnei Buduroi Ionela.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziţii se comunică titularului în termen de 5 zile de la 
emitere şi până pe data de 5 a lunii următoare, pe bază de borderou la AJPIS Suceava.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se 
adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată 
într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita 
autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în 
parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
doamna Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi 
iar secretarul comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia 
Prefectului - judeţul Suceava.

Dorna Candrenilor,
la 06.12.2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, 

Candrea Iri



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind constituirea comisiei de evaiuare a oferteior privind concesionarea obiectivuiui 
Aerodrom Deaiu Fioreni, proprietate pubiică a comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava

OănuţCandrea - primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Anaiizând raportui de speciaiitate ai doamnei Nacu Ioana-Danieia, consiiier 

compartiment cadastru, urbanism, achiziţii pubiice, înregistrat sub nr.9884 din 9.12.2019 
prin care se propune constituirea comisiei de evaiuare a oferteior privind închirierea prin 
iicitaţie pubiică a obiectivuiui Aerodrom Deaiu Fioreni, proprietate pubiică a comunei Doma 
Candreniior, judeţui Suceava

Având în vedere:
- Prevederiie art.317 alin.l, alin.3 iit.b, art.338 din OUG nr.57/2019, privind Codui 

Administrativ.
- HCL nr. 109/2019 privind aprobarea concesionării obiectivului Aerodrom Deaiu 

Fioreni, proprietate pubiică a comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava.
în temeiui art. 155 a iin .(l), ale 196 aiin. (1), Iit.b din OUG nr.57/2019, privind Codui 

Administrativ.
D I S P U N :

Art.l. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie 
publică a obiectivului Aerodrom Deaiu Fioreni, proprietate pubiică a comunei Doma 
Candreniior, judeţui Suceava, în următoarea componenţă:
Preşedinte : Nacu loana-Danieia -  consilier superior
Membri: lanoşParaschiva -secretar comisie -consiiier superior

Oprea Ştefan -reprezentant ANAF
Candrea Bozga-Gheorghe- reprezentant ai consiiiuiui tocai 
Boghean Petru - reprezentant ai consiiiuiui iocai

Membri de rezervă: Chiruţă Costei Pamfii -  consiiier superior
Ciocîrlan Luminiţa-Mihaela -  consilier I
Moldovan Petru -reprezentant al consiliului iocai
Candrea Cristinei -reprezentant al consiiiuiui iocai

Art.2. Se constituie comisia de soiuţionare a contestaţiilor privind închirierea prin 
iicitaţie publică a s obiectivului Aerodrom Deaiu Fioreni, proprietate publică a comunei 
Doma Candreniior, judeţul Suceava, în următoarea componenţă:

Preşedinte : Candrea Irina Speranţa -  secretar general ai comunei
Membri: Rusu Sevastiana -  consilier superior

Juravle Iuiia -reprezentant al consiiiuiui iocai
Art.3. Persoaneie nominaiizate mai sus vor aduce ia îndepiinire prevederiie prezentei 

dispoziţii.

CÂND

Doma Candreniior
9 decembrie 2019
Nr. 1^

ĂNUŢ

Contrasemnează pentru iegalitate, 
Secretar general al comunei, 
Candrea Irina Speranţa



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate din conturile de cheltuieli

bugetare

Candrea Dănuţ, primar al comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava 
Având în vedere prevederile Ordinului 1203 din 16 aprilie 2008 pentru 

aplicarea prevederilor art.12 din OUG nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniu! bugetar;

-referatul nr.10127 din 17.12.2019 întocmit de şef serviciu buget 
contabilitate, doamna Rogojan Adela Ana.

în temeiul art 155 alin.l lit.c şi art.196 alin.(l) litera"b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ:

D I S P U N :

Art.l. Se aprobă eşalonarea lunară a plăţilor de casă efectuate în conturile 
de cheltuieli bugetare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 
serviciul financiar contabil si va fi comunicată de către secretarul comunei 
Doma Candrenilor, Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate, în 
termenul prevăzut de lege. ,------

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI, 

Candrea Irina Speranţa

ADoma Candrenilor f%.12.2019
Nr. Í69



R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnuiui LĂCĂTUŞ CRISTIAN

Candrea Dănuţ, primaru! comunei Doma Candrenilor, judeţui Suceava;
Analizând cererea domnuiui LĂCĂTUŞ CRISTIAN, din comuna Doma Candreniior, sat Doma 

Candreniior, judeţui Suceava, înregistrată cu nr.10109 din 16.12.2019 prin care soiicită acordarea unui 
ajutor de urgenţă şi referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială înregistrat cu nr. 10154 din 
17.12.2019;

Având în vedere prevederile art.28 alin.(2) şi (5), art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.41, 42, 43, 44 şi 52 din HG 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 109/29.11.2018 
privind aprobarea regulamentului pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor 
singure din comună care se află în situaţii deosebite, altele decât cele cauzate de calamităţi naturale;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.155 alin.(l) litera "e" şi art.196 alin.(l) litera „b" din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. Se acordă ajutor de urgenţă în cuantum de 1.500 lei domnului LĂCĂTUŞ CRISTIAN 
CNP 1811116124426, din comuna Doma Candrenilor, sat Doma Candrenilor, judeţul Suceava.

Art.2. Plata ajutorului se va faqe pe bază de stat de plată prin casieria primăriei comunei Doma 
Candrenilor.

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare. înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim printr-un act administrativ individual, va solicita autorităţii publice emitente, în termen de 
30 de zile de la comunicare, revocarea în tot sau în parte a acestuia.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează doamna 
Popescu Ilenuţa, referent la primăria comunei, pentru comunicare factorilor interesaţi iar secretarul 
comunei va asigura comunicarea în termen de 5 zile lucrătoare la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava



R O M A N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind constituirea comisiei tehnice de determinare a consumuiui de combustibii

pentru autogreder

Dănuţ Candrea, primar ai comunei Doma Candreniior, judetui Suceava;
Anaiizând referatu! nr. 10190 din 18.12.2019 întocmit de către compartimentul situaţii de 

urgenţă din aparatul de specialitate al primarului comunei Doma Candreniior, prin care solicită 
constituirea unei comisii tehnice de determinare a consumului de combustibil pentru autogreder.

Având în vedere
-prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr.14/1982, pentru aprobarea 

normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile.
-prevederile art.20 alin.l lit.c din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare.
-prevederile OG nr.80/2001 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea şi completarea OG nr.80/2001 pentru 

stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
în conformitate cu prevederile art.243 alin.(l) lit.a, art. 155 alin.(!) lit.e), şi art. 196 alin.(l) 

lit.b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
D I S P U N  :

A rt.l. Se constituie comisia tehnică de determinare a consumului de carburanţi 
pentru autogreder, în următoarea componenţă
1. Ruscan Vasile- viceprimar, preşedinte comisie.
2. Pintiiescu Ion -şofer utilaj- membru 
3.Spînu Magdalena- referent SVSU- membru

Art.2.Comisia tehnică de determinare a consumului de combustibil pentru autogreder 
va avea atribuţiile prevăzute la cap.3 din Ordinul nr.14 din 27.09.1982 pentru aprobarea 
normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei 
dispoziţii se încredinţează comisia.

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, şi 
persoanelor nominalizate la art.l

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul comunei, 

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior 18.12.2019
Nr.171



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind numirea comisiei de recepţie ia terminarea iucraritor privind obiectivul" 

Modernizare 2 km drum comunai cu îmbrăcăminte asfaitică , sat Poiana Negrii, comuna
Dorna Candrenitor, judeţui Suceava"

Candrea Dănuţ ,primarui comunei Dorna Candrenitor, judeţui Suceava;
Având în vedere :
Referatui nr. 10086 din 16.12.2019 ai doamnei Nacu Ioana-Danieia, consiiier superior 

ia Primăria comunei Dorna Candrenitor.
Adresa nr.3831/16.05.2019 a Asoocierii S.C. Caicarui SA Pojorîta , prin care anunţă 

terminarea iucrăriior.
prevederiie art.9, art.10, art.li şi art.14 din Hotararea Guvernului nr.273/14 iunie 

1994, cu modificariie si compietariie uiterioare, privind aprobarea Reguiamentuiui de recepţie 
a iucrăriior de construcţii si instaiatii aferente acestora;
- în temeiul art.155, alin.l,lit. „e", art.196 alin.l lit."b" din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ;

D I S P U N :
Art.l.(l).Se numeşte comisia de recepţie ia terminarea iucrăriior privind obiectivui" 

Modernizare 2 km drum comunai cu îmbrăcăminte asfaitică , sat Poiana Negrii, comuna 
Dorna Candrenitor, judeţui Suceava" , în următoarea componenţă :

Preşedinte - RUSCAN VASILE-viceprimar-reprezentant ai investitoruiui
Membri - CHIRUŢĂ COSTEL-PAMFIL-reprezentant ai administraţiei pubiice iocaie.

- LOSTUN CRISTINA EUGENIA-inginer speciaiist în domeniu
- TUDOSE RAREŞ- inginer speciaiist în domeniu
- REPREZENTANT AL IJC Suceava

Secretar comisie - LOSTUN ADRIAN-MIHAIL- diriginte de şantier
(2).Reprezentanţii executantuiui şi ai proiectantului vor avea caiitatea de invitaţi.

Art. 2.Prezenta dispoziţie se poate ataca pe caiea contenciosuiui administrativ în termen 
de 30 de ziie de ia comunicare , potrivit prevederiior Legii nr.554/2004 a contenciosuiui 
administrativ, cu modificăriie şi comptetăriie uiterioare.

Art. 3. Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează comisia. Prezenta 
dispoziţie va fi comunicată de către secretarui comunei Dorna Candrenitor Instituţiei 
Prefectuiui pentru controiui de iegaiitate, în termenui prevăzut de iege.

Dorna Candrenitor
23 decembrie 2019
Nr. C f^

PRiMAR,

Avizat pentru iegaiitate, 
Secretar,

Candrea Iridăs Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea d rep tu rilo r salariate doamnei Candrea Irina Speranţa, pe funcţia de 
conducere de secretar generai a! comunei începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarut comunei Doma Candreniior, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de secretarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub 

nr. 10319 din 23.12.2019;
Conform HCL nr.!23 din 13.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Doma Candrenilor, începând cu data de 
01.12.2019;

în temeiul prevederilor:
-art. 10, art.l 1 alin.3, alin.4, art.35, art.37 şi 38 alin.3 litera"e", ANEXA nr.Vlll, Capitolul 1 litera A 

pct.HI şi cap.II litera A pct.IV din Legea nr.153/2017, din Legea cadru nr.133/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul art.155 alin.I, lit.a,lit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI SP UN:

A rt.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturile salariale pentru funcţia publică 
de conducere secretar general al comunei, doamnei Candrea Irina Speranţa, la suma de 7197 lei 
salariu brut, care include şi sporul tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 5.

Art. 2. începând cu data de 01.12.2019, se acordă indemnizaţia de hrană lunară în cuantum de 
83 lei proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Art. 3. (I) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul buget contabilitate iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

Dorna Candrenilor, 23.12.2019
Nr. ) -̂3

P RI MAR,

Contrasem nează,
P. Secretarul genera! al comunei: 

Consilier: Popescu Ilenuţa



ROMANÍA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDREN1LOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea d rep tu riio r saiariaie doamnei Rogojan Adeia Ana , pe funcţia de şef serviciu 
buget contabiiitate în aparatu! de speciaiitate ai prim aruiui comunei Dorna Candreniior, judeţui

Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretam) comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. 103)9 din 23.12.2019;
Conform HCL nr.123 din 13.12.2019 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiu) contractuai din cadrui Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
Oi.12.2019;

în temeiu) prevederilor:
-art.10, art.i 1 aiin.3, aiin.4, art.18, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 )itera"e", ANEXA nr.Vlll, Capitoiui 

1 iitera A pct.Hl şi cap.H iitera A pct.1V din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personaiuiui 
plătit din fonduri pubiice cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codui fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul art.155 aiin.i, iit.a,iit.b din OUG 57/20i 9 privind Codui Administrativ;

DI SP UN:

A rt.l. începând cu data de Oi.12.20)9 se stabiiesc drepturiie saiariaie, pentru doamna 
Rogojan Adeia Ana având funcţia pubiică de şef serviciu buget contabilitate , în aparatul de 
speciaiitate ai primaruiui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, ia un saiariu de bază de 7176 
iei.

Art.2. începând cu data de 01.12.2019 se acordă indemnizaţia de hrană lunară în cuantum de 
104 iei, proporţionai cu timpui efectiv iucrat în tuna anterioară.

Art. 3. (1) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de la data comunicării soiuţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.4.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui buget contabiiitate iar secretam) comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr.

Contrasem nează, 
Secretarul genera! al comunei: 

C andrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDREN!LOR 
P R i  M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea d rep tu riio r saiariaie doamnei Popescu llenuţa , pe funcţia de execuţie de 
consiiier gradui profesionai superior gradaţia 5 în aparatui de speciaiitate ai prim aruiui 

comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarut comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretaru) comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i0 3 i9 d in 23.i2.20i9;
Conform HCL nr.i23 din 13.12.20i9 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadru) Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

in temeiui prevederiior:
-art.10, art.ii aiin.3, art.35, art.37 şi 38 alin.3 iitera"e", ANEXA nr.Viii, Capitoiui i iiteraApct.IIi 

şi cap.ii iitera A pct.iV din Legea nr.i53/20!7, privind saiarizarea personaiuiui piătit din fonduri 
pubiice cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/20) 8 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă;
-art.i38 iitera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codu) fisca) cu modificăriie şi compietăriie 

uiterioare;
în temeiui art.155 aiin. i, iit.a,iit.b din OUG 57/20i 9 privind Codui Administrativ;

DI SP UN:

A rt.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturile saiariaie, pentru doamna 
Popescu Ilenuţa având funcţia publică de execuţie de consiiier gradui profesionai superior gradaţia 5, 
în aparatui de speciaiitate ai primaruiui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, ia un saiariu de 
bază de 6009 iei.

Art. 2. (1) Soluţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatori ior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediui ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) Împotriva moduiui de sotuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui buget contabiiitate iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta InstituţieLPrefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

Contrasem nează, 
'Secretarui generai ai comunei: 

C andrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr.



ROMANÍA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea d rep tu riio r saiariaie doamnei Rusu Sevastiana , pe funcţia de execuţie de 
consiiier gradui profesionai superior gradaţia 5 în aparatui de speciaiitate ai priniaruiui 

comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarut comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. 103 i 9 din 23.12.20] 9;
Conform HCL nr.123 din 13.12.2019 privind stabilirea saiariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personaiul contractuai din cadru) Primăriei comunei Doma Candreniior, începând cu data de 
01.12.2019;

în temeiul prevederilor:
-art.10, art.l 1 alin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 litera"e", ANEXA nr.VHl, Capitolui 1 iiteraA pct.Hl 

şi cap.II litera A pct.IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personaluiui plătit din fonduri 
publice cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul art.155 aiin.l, lit.a,lit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI SPUN:

A rt.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabiiesc drepturile saiariaie, pentru doamna Rusu 
Sevastiana având funcţia publică de execuţie de consiiier gradui profesionai superior gradaţia 5, în 
aparatui de speciaiitate ai primaruiui comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava, ia un saiariu de 
bază de 6009 iei.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţilor în iegătură cu stabiiirea saiariilor de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariate, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinit^ a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul buget contabilitate iar secretam) comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

Contrasem nează, 
Secretarul general al comunei: 

C andrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior, 23.12.20Î9
Nr.



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea drep tu rilo r salariate domnului C hiruţă Coste! P am fil, pe funcţia de execuţie 
de consilier gradul profesional superior gradaţia 5 Com partim ent 

C adastru-U rbanism , Fond Funciar, Derulare Proiecte, achiziţii Publice, în aparatul de 
specialitate al prim arului comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava , începând cu data de

01.12.2019

Candrea Dănuţ, primaru) comunei Dorna Candrenitor, judeţu! Suceava;
Având în vedere:
Referatu! prezentat de secretaru! comunei Dorna Candrenitor, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. t03!9 din 23.12.2019;
Conform HCL nr.!23 din !3.12.20!9 privind stabitirea satariitor de bază pentru funcţionarii 

pubtici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, începând cu data de 
01.12.2019;

în temeiul prevederilor:
-art.10, art.l 1 alin.3, art.35, art.37 şi 38 alin.3 litera"e", ANEXA nr.VHl, Capitolul 1 litera A pct.Hl 

şi cap.H litera A pct.IV din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul art.155 alin.l, !it.a,!it.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturile salariate, pentru domnul Chiruţă 
Costel Pamfil având funcţia publică de execuţie de consilier gradul profesional superior gradaţia 5, 
Compartiment Cadastru-Urbanism, Fond Funciar, Derulare Proiecte, achiziţii Publice în aparatul de 
specialitate al primarului comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, la un salariu de bază de 6009 
lei.

Art. 2. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a'^drepturilor salariate, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul buget contabilitate iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

Dorna Candrenilor, 23.12.2019 
N r.JŢg-



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea d rep tu riio r saiariaie doamnei Ianoş Paraschiva , pe funcţia de execuţie de 
consiiier gradu) profesional superior gradaţia 5 în aparatu i de specialitate ai prim aruiui 

comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primaru) comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretam) comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i03)9din  23.i2.20i9;
Conform HCL nr.123 din i 3 .i 2.20!9 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadru) Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

in temeiui prevederiior:
-art.iO, art.i 1 aiin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.Viii, Capitoiui i iitera A pct.IIi 

şi cap.ii iitera A pct.IV din Legea cadru nr.i53/2017 privind saiarizarea personaiuiui piătit din fonduri 
pubiice cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/20i 8 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă;
-art.i38 iitera"a" din Legea nr.227/20i5 privind Codu) fiscai cu modificăriie şi compietăriie 

uiterioare;
in temeiui a rt.i55 aiin.i, iit.a,iit.b din OUG 57/20i 9 privind Codui Administrativ;

D I S P U N :

A rt.i. începând cu data de O U 2.2019 se stabiiesc drepturiie saiariaie, pentru doamna ianoş 
Paraschiva având funcţia pubiică de execuţie de consiiier gradui profesionai superior gradaţia 5, în 
aparatui de speciaiitate ai primaruiui comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava, ia un saiariu de 
bază de 6009 iei.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatori ior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediui ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui buget contabiiitate iar secretam) comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr. M

P R I M A R, 
C andrea Dănuţ

Contrasem nează, 
Secretaru! generai ai comunei: 

Candrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea d rep tu rilo r salariate doamnei Nacu Ioana-Daniela , pe funcţia de execuţie de 
consilier gradul profesional superior gradaţia 3 în aparatu l de specialitate al prim aruiui 

comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţu! Suceava;
Având în vedere:
Referatu) prezentat de secretarut comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. 103i9 din 23.12.2019;
Conform HCL nr.!23 din )3.)2.20i9 privind stabiiirea satariiior de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, începând cu data de 
O i.12.2019;

in temeiul prevederilor:
-art.iO, art.ii alin.3, art.35, art.37 şi 38 alin.3 litera"e", ANEXA nr.Viii, Capitolul i litera A pct.Ui 

şi cap.II iitera A pct.IV din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personaluiui piătit din fonduri 
publice cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/20!5 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul art.155 alin.l, lit.ajit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI S P UN:

A rt.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturile salariate, pentru doamna Nacu 
Ioana Daniela având funcţia publică de execuţie de consilier gradul profesional superior gradaţia 3, în 
aparatul de specialitate al primarului comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, la un salariu de 
bază de 57i9 lei.

Art. 2. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate ft depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariate, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul buget contabilitate iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr.

Contrasem nează, 
Secretarui generai ai comunei: 

C andrea Irina Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDREN1LOR 
P R i  M A R

D i S P O  Z i T i E

privind stabiiirea d rep tu riio r saiariaie doamnei Popescu Cameiia Ramona , pe funcţia de 
execuţie de consiiier gradui profesionai asistent gradaţia 5 în aparatui de speciaiitate ai 

prim aruiui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarut comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i0 3 i9 d in  23.i2.20i9;
Conform HCL nr.i23 din i3.i2.2019 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadrui Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0i.12.20i9;

in temeiui prevederiior:
-art.iO, art.i i aiin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.VUi, Capitoiui i iiteraA pct.iii 

şi cap.ii iiteraA pct.iV din Legea cadru nr.!53/20i7 privind saiarizarea personaiuiui piătit din fonduri 
pubiice cu modificările şi compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/20)8 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă;
-art.i38 litera"a" din Legea nr.227/20i5 privind Codui fiscai cu modificăriie şi compietăriie 

uiterioare;
în temeiui art.i55 aiin.i, iit.a,)it.b din OUG 57/20)9 privind Codui Administrativ;

D I S P U N :

A rt.l. începând cu data de 0L12.20i9 se stabilesc drepturile saiariaie, pentru doamna 
Popescu Cameiia Ramona având funcţia pubiică de execuţie de consiiier gradui profesionai asistent 
gradaţia 5, în aparatui de speciaiitate ai primaruiui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, ia un 
salariu de bază de 5439 iei.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, la sediui ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui buget contabiiitate iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr. (Rc

Contrasem nează, 
Secretarui generai ai comunei: 

C andrea Irina Speranţa



ROMANÍA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDREN1LOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drep tu riio r saiariaie doamnei Hojbotă Eiena , pe funcţia de execuţie de 
consiiier gradui profesionai asistent gradaţia 3 în aparatui de speciaiitate a! prim aruiui comunei 

Dorna Candreniior, judeţu) Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţu) Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţu) Suceava, înregistrat sub 

nr. Í03)9d in23 .i2 .20 i9 ;
Conform HCL nr.i23 din 13.i2.20i9 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadrul Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

în temeiul prevederiior:
-art.10, a rt.li aiin .3 ,art.35,art.37şi38aiin .3  iitera**e",ANEXA nr.Viii,Capito)ui iiiteraA pct.H i 

şi cap.il iitera A pct.IV din Legea cadru nr.i 53/2017 privind saiarizarea personaiuiui piătit din fonduri 
pubiice cu modificările şi compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabiiirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.138 iitera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codui Hscal cu modificări ie şi compietăriie 

uiterioare;
în temeiui art.)55 aiin.l, iit.a,iit.b din OUG 57/2019 privind Codui Administrativ;

DI SP UN:

A rt.l. începând cu data de 01.12.20) 9 se stabiiesc drepturiie saiariaie, pentru doamna 
Hojbotă Eiena având funcţia pubiică de execuţie de consiiier gradui profesionai asistent gradaţia 3, în 
aparatui de speciaiitate ai primaruiui comunei Doma Candreniior, judeţu) Suceava, ia un saiariu de 
bază de 5 i 77 iei.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiiiorîn legătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediu) ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiile în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui buget contabiiitate iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ta 
cunoştinţa cetor interesaţi şi o va înainta instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru contro) şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr. W)

Contrasemnează,
Secretarui generai ai comunei:

Candrea iritfă Speranţa



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDREN!LOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea drepturiior salariate doamnei Spînu Magdalena , pe funcţia de execuţie de 

referent gradui profesional asistent gradaţia 0 în aparatul de speciaiitate ai primaruiui comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţut Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarul comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub 

nr. 10319 din 23.12.2019;
Conform HCL nr.123 din 13.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, începând cu data de 
01.12.2019;

în temeiul prevederilor:
-art.10, art.l 1 alin.3, art.35, art.37 şi 38 alin.3 !itera"e", ANEXA nr.VHl, Capitolul 1 litera A pct.IIl 

şi cap.11 litera A pct.1V din Legea nr. 153/2017, din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare;
în temeiul a rt.l55 alin. 1, lit.a,lit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI SPUN:

A rt.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturile salariate, pentru doamna Spînu 
Magdalena având funcţia publică de execuţie referent gradul profesional asistent gradaţia 0, în 
aparatul de specialitate al primarului comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, la un salariu de 
bază de 3328 lei.

Art. 2. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul buget contabilitate iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei: 

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candrenilor, 23.12.2019
N r .j ^



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea drepturilor saiariaie domnutui Rusu Vasiie, pe funcţia de execuţie de referent 
gradu! profesionai superior gradaţia 5 în aparatui de speciaiitate ai primaruiui comunei Dorna 

Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i0319din23.12.20i9;
Conform HCL nr.i23 din ]3 .i2 .20i9  privind stabilirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadru! Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

în temeiu) prevederiior:
-art.iO, art.H aiin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.Vili, Capitoiui i iitera A pct.IH 

şi cap.H iitera A pct.IV din Legea cadru nr. 153/20!7 privind saiarizarea personaiuiui piătit din fonduri 
pubiice cu modificările şi compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabiiirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

uiterioare;
în temeiui art.155 aiin.l, iit.a,iit.b din OUG 57/2019 privind Codui Administrativ;

DI SPUN:
A rt.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturiie saiariaie, pentru domnui Rusu 

Vasiie având funcţia pubiică de execuţie referent gradui profesional superior gradaţia 5, în aparatui 
de speciaiitate ai primaruiui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, ia un saiariu de bază de 
4973 iei, care inciude şi sporui tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 5.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediui ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul buget contabiiitate iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru contro) şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019 
Nn t%o,

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei:

Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drepturiior saiariaie doamnei Rusu Marineia consiiier personai a! 
primaruiui, gradaţia 1 ia Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu

data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primaru) comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. !03 i9 d in 2 3 .i2 .2 0 i9 ;
Conform HCL nr.123 din i 3.12.20!9 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiu) contractuai din cadrui Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
O i.12.2019;

în temeiui prevederiior:
-art.iO. art.i i alin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 !itera"e", ANEXA nr.Viii, Capitoiui i iitera A pct.iii 

şi cap.11 iitera A pct.1V din Legea nr. 153/20! 7 din Legea cadru nr. [53/2017 privind saiarizarea 
personaluiui piătit din fonduri pubiice cu modiflcăriie şi compietăriie uiterioare;

- art.159, art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, repubiicată cu modiiicăriie şi 
compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă; 
-art.i38 iitera"a" din Legea nr.227/20!5 privind Codui fiscai cu modiflcăriie şi compietăriie

uiterioare;
în temeiui a rt.i55 aiin.i, iit.a,iit.b din OUG 57/20)9 privind Codui Administrativ;

DI SPUN:

Art.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturiie saiariaie pentru doamna Rusu 
M arineia, consiiier personai gradaţia 1 , ia Primăria comunei Dorna Candreniior, ia 5188 iei saiariu 
de bază.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediui ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia daţa comunicării soiuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui financiar contabii iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
legai itate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr. )3t,

Contrasemnează 
Secretarul genera! ai comunei: 

Candrea Irma Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drepturilor saiariaie doamnei Ciocîrian Luminiţa personai 
contractua! consider I gradaţia 2 ia Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava ,

începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarul comunei Doma Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i0 3 i9 d in  23.12.2019;
Conform HCL nr.123 din 13.12.2019 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractua] din cadrui Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de

în temeiui prevederiior:
-art.iO, art.i 1 aiin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 )itera"e", ANEXA nr.Viil, Capitoiu) i iitera A pct.iii 

şi cap.11 iitera A pct.1V din Legea nr.i53/20i7 din Legea cadru nr.i53/20i7 privind saiarizarea 
personaiuiui piătit din fonduri pubiice cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- art.i59, art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, republicată cu modificăriie şi 
compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă; 
-art. 138 iitera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscai cu modificăriie şi compietăriie

uiterioare;
in temeiui art. 155 aiin.i, iit.a,!it.b din OUG 57/20! 9 privind Codui Administrativ;

Art.l. începând cu data de Oi. 12.2019 se stabilesc drepturile saiariaie pentru doamna 
Ciocîrian Luminiţa personai contractua) , consiiier 1, gradaţia 2 , ia Primăria comunei Doma 
Candreniior, ia 4930 iei saiariu de bază, care include şi sporu) tranşei de vechime în muncă 
corespunzător gradaţiei 2.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiilor în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie calendaristice de ia data comunicării 
actului administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediui ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţiongază contestaţiile în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui financiar contabii iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate. - — --

01.i2.20i9;

D I S P U N :

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr.jAT

1 M AR, 
rea Dănuţ

Contrasemnează, 
Secretam) generai ai comunei: 

Candrea Irin Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R  

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drepturiior saiariaie domnuiui Candrea Irimie personai contractuai 
şofer gradaţia 5 ia Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de

01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i0 3 i9 d in  23.i2.20i9;
Conform HCL nr.123 din i3.12.20i9 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadrut Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

in temeiui prevederiior:
-art.iO, art.ii aiin.3, art.35, art.37 şi 38 atin.3 iitera"e", ANEXA nr.Viii, Capitoiui i iiteraApct.Iii 

şi cap.ii iitera A pct.iV din Legea nr.i53/20i7, din Legea cadru nr.i 53/2017 privind saiarizarea 
personaluiui piătit din fonduri pubiice cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- art.i59, art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, republicată cu modificăriie şi 
compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/20 i 8 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă; 
-art.i38 iitera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codui fiscal cu modificăriie şi compietăriie

uiterioare;
în temeiui art. i 55 aiin. i , iit.ajit.b din OUG 57/20 i 9 privind Codui Administrativ;

DI SP UN:

Art.i. începând cu data de 0 i.i2 .2 0 i9  se stabiiesc drepturiie saiariaie pentru domnui Candrea 
irimie personai contractuai şofer gradaţia 5 , ia Primăria comunei Dorna Candreniior, ia 4662 iei 
saiariu de bază, care inciude şi sporui tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 5.

Art. 2. (1) Sotuţionarea contestaţilor în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediui ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de sotuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui financiar contabii iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

R,
ănuţ

Contrasemnează,
Secretarui genera) ai comunei:

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr.



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drepturiior saiariaie domnuiui Donisă Gheorghe personai 
contractuai şofer gradaţia 5 !a Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând

cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarut comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţul Suceava, înregistrat sub 

nr. i03 i9 d in 2 3 .i2 .2 0 i9 ;
Conform HCL nr.i23 din i3 .i2 .20 i9  privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadru) Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
01.12.20)9;

în temeiui prevederiior:
-art.10, a rt.ii aiin.3, art.35, art.37şi38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.Viii, Capitoiui i iiteraA pct.iii 

şi cap.ii iitera A pct.iV din Legea nr.i53/20!7, din Legea cadru nr.i53/2017 privind saiarizarea 
personaiuiui piătit din fonduri pubiice cu modificăriie şi compietăriie ulterioare;

- art.i59, art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, repubiicată cu modificăriie şi 
compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă; 
-art.i38 iitera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codui fiscai cu modificăriie şi compietăriie

uiterioare;
in temeiui art. i 55 aiin.l, iit.a,iit.b din OUG 57/2019 privind Codui Administrativ;

D I S P U N :

A rt.!. începând cu data de O H 2.2019 se stabiiesc drepturiie saiariaie pentru domnui Donisă 
Gheorghe personai contractuai şofer gradaţia5 , ia Primăria comunei Doma Candreniior, ia 4662 iei 
saiariu de bază, care inciude şi sporui tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 5.

Art. 2. (!) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturiior saiariaie, ia sediu) ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul financiar contabil iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

MAR,  
ănuţ

Contrasemnează,
Secretarui generai ai comunei:

Candrea irina SperanţaaaSp<

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr. ÎRY



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea drepturilor salariate domnului Candrea Luca personal contractual 
şofer gradaţia 5 la Primăria Dorna Candrenilor, judeţul Suceava , începând cu data de

01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenilor, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatul prezentat de secretarul comunei Doma Candrenilor, judeţul Suceava, înregistrat sub 

nr. 10319 din 23.12.2019;
Conform HCL nr.123 din 13.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, începând cu data de 
01.12.2019;

în temeiul prevederilor:
-art.10, art.l 1 alin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.VHl, Capitolul 1 litera A pct.Hl 

şi cap.H litera A pct.1V din Legea nr.!33/2017 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

- a rt.l59, a rt.l60 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

- a rt.l59, art.l60 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările

ulterioare;
în temeiul art. 155 alin. 1, lit.a,lit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI SP UN:

Art.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturile salariate pentru domnul Candrea 
Luca personal contractual şofer gradaţia 5 , la Primăria comunei Dorna Candrenilor, la 4662 lei 
salariu de bază, care include şi sporul tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 5.

Art. 2. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariate, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul financiar contabil iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

P RI MAR,
Cdţnifreif Dănuţ

\ Contrasemnează,
Vi \  Secretarul genera! a! comunei: 

\  Candrea Irina Speranţa
DornaCandrenitor, 23.12.2019
Nr._ţ2& -



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea drepturilor saiariaie domnuiui Pintiiescu Ion persona! contractua! 
şofer gradaţia 4 !a Primăria Dorna Candrenüor, judeţu! Suceava , începând cu data de

01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candrenüor, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Doma Candrenüor, judeţu) Suceava, înregistrat sub 

nr. )03)9din 23.12.20)9;
Conform HCL nr.)23 din )3.)2.20)9 privind stabüirea satariüor de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personatu) contractua) din cadru) Primăriei comunei Dorna Candrenüor, începând cu data de 
0).)2.20)9;

în temeiu) prevederitor:
-art.)0, a r t.)) a)in.3, art.35, art.37 şi 38 a)in.3 )itera"e", ANEXA nr.VH), Capitotu) ) titera A pct.H) 

şi cap.)) titera A pct.)V din Legea nr.)53/20!7 din Legea cadru nr.)53/20)7 privind satarizarea 
persona)u)ui p)ătit din fonduri pubtice cu modificărite şi comp)etări)e utterioare;

- art.)59, art.)60 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, repubticată cu modificărite şi 
comptetărite utterioare;

- art.)59, art.)60 din Legea nr.53/2003 privind Codu) Muncii, repubticată cu modificărite şi 
comptetărite utterioare;

- H.G. nr. 937/20)8 pentru stabüirea satariutui de bază minim brut pe ţară garantat în p)ată;
-art.)38 )itera"a" din Legea nr.227/20)5 privind Codu) fisca) cu modificărite şi comp)etări)e

utterioare;
în temeiu) art.)55 aţin.), )it.a,)it.b din OUG 57/2019 privind Codu) Administrativ;

DI SPUN:

Art.l. începând cu data de 01.)2.20)9 se stabitesc drepturile satariate pentru domnu) 
Pinti)escu )on persona) contractua) şofer gradaţia 4 , ia Primăria comunei Dorna Candrenilor, )a 4548 
iei satariu de bază, care inctude şi sporu! tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 4.

Art. 2. (1) Sotuţionarea contestaţilor în tegătură cu stabihrea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatori )or de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de zite caiendaristice de )a data comunicării 
actutui administrativ de stabiiire a drepturitor satariate, )a sediu) ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zite catendaristice.
(4) împotriva modutui de sotuţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, dqpă caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zite catendaristice de )a data comunicării sotuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea )a îndeplinire a prevederitor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentu) financiar contabi) iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii )a 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectutui -  Judeţu) Suceava pentru contro) şi 
)ega)itate. i—

AR,
Dănuţ

Contrasemnează,
Secretaru) genera) a) comunei:

Candrea Irina Speranţa
Dorna Candrenüor, 23.12.2019
N r.jRß



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R  

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drepturitor saiariaie domnuiui Donisă Iiie personai contractuai 
paznic gradaţia 5 ia Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data de

01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţu) Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i 0319 d in 23.i2.20i9;
Conform HCL nr.123 din i3.i2.2019 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadrui Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

în temeiui prevederilor:
-art.iO, art.i i aiin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.VIII, Capitoiui i iitera A pct.iii 

şi cap.Ii iitera A pct.IV din Legea nr.i53/20i7, Lege -cadrui privind saiarizarea personaiuiui piătit din 
fonduri pubiice; din Legea cadru n r.i53/2017 privind saiarizarea personaiuiui piătit din fonduri 
pubiice cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- art.i59, a rt.i60 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, repubiicată cu modificăriie şi 
compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/20i 8 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă;
-art.i38 litera"a" din Legea nr.227/20t5 privind Codui fisca) cu modificăriie şi compietăriie

uiterioare;
în temeiui a rt.i55 aiin.i, iit.a,iit.b din OUG 57/20i 9 privind Codui Administrativ;

DI SPUN:

Art.l. începând cu data de 0 i.!2 .20 i9  se stabiiesc drepturiie saiariaie pentru domnui Donisă 
Hie personai contractuai paznic gradaţia 5 , ia Primăria comunei Dorna Candreniior, ia 4144 iei 
saiariu de bază, care inciude şi sporui tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 5.

Art. 2. (I) Soluţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fî depusă în termen de 20 de zile caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabiiire a drepturilor saiariaie, ia sediu] ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soiuţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia ţţata comunicării soiuţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui financiar contabii iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa ceior interesaţi şi o va înainta instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr.



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R  

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea drepturiior saiariaie domnului Penteiescu Fiorin personai 
contractuai paznic gradaţia 2 ia Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava ,

începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarul comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. 10319 din 23.i2.2019;
Conform HCL nr.123 din i3 .12.2019 privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personalul contractuai din cadrui Primăriei comunei Doma Candreniior, începând cu data de 
0!.12.2019;

in temeiui prevederiior:
-art.iO, art.i i aiin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.VUI, Capitoiui 1 litera A pct.lii 

şi cap.il iitera A pct.iV din Legea nr.i53/2017 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 159, art. 160 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi 
compietările ulterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
-art.138 litera"a" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările

ulterioare;
în temeiul art. 155 alin. 1, lit.a,lit.b din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

DI SP UN:

Art.l. începând cu data de 01.12.2019 se stabilesc drepturile saiariaie pentru domnul 
Penteiescu Florin personal contractual paznic gradaţia 2 , la Primăria comunei Doma Candreniior, la 
3756 lei salariu de bază, care include şi sporul tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 2.

Art. 2. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază este de 
competenţa ordonatorilor de credite.

(2) Contestaţia poate fl depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării 
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariate, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
(4) împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul financiar contabil iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi 
legalitate.

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei: 

Candrea Irina Speranţa



ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabiiirea drepturiior saiariaie doamnei Candrea Fioarea persona! contractuai 
îngrijitor gradaţia 4 !a Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava , începând cu data

de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primaru! comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretaru) comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. i03 i9din23 .12 .20i9 ;
Conform HCL nr.!23 din i3 .)2 .20i9  privind stabiiirea saiariitor de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadru] Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

în temeiui prevederiior:
-art.iO, art.i i aiin.3, art.35, art.37 şi 38 aiin.3 iitera"e", ANEXA nr.VHi, Capitoiui i iiteraA pct.iii 

şi cap.H iitera A pct.iV din Legea nr.i 53/20)7 din Legea cadru nr.i53/20i7 privind saiarizarea 
personaiuiui piătit din fonduri pubtice cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- art.i59, a rt.i60 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, repubiicată cu modificăriie şi 
compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/2018 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă;
-art.i38 )itera"a" din Legea nr.227/20i5 privind Codui fiscai cu modificăriie şi compietăriie

uiterioare;
in temeiui a rt.i55 aiin.i, )it.a,)it.b din OUG 57/2019 privind Codui Administrativ;

DI SPUN:

Art.l. începând cu data de 0L i2 .20 i9  se stabiiesc drepturiie saiariaie pentru doamna Candrea 
Fioarea personai contractuai, îngrijitor, gradaţia 4 ,  ia Primăria comunei Dorna Candreniior, ia 4043 
iei saiariu de bază, care inciude şi sporui tranşei de vechime în muncă corespunzător gradaţiei 4.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabiiirea satariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabilire a drepturiior saiariaie, ia sediu) ordonatoruiui de credite.

(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de ziie calendaristice.
(4) împotriva moduiui de soluţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei, instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentui financiar contabii iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru controi şi 
iegaiitate.

i M AR, 
ea Dănuţ

Contrasemnează,
Secretarui generai ai comunei:

Candrea !rina Speranţa
Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr. iUL-



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA CANDRENILOR 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind stabilirea drepturiior saiariaie domnutui Penteiescu Ioan personai contractuai 
muncitor necaiificat gradaţia 5 ia Primăria Dorna Candreniior, judeţui Suceava ,

începând cu data de 01.12.2019

Candrea Dănuţ, primarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava;
Având în vedere:
Referatui prezentat de secretarui comunei Dorna Candreniior, judeţui Suceava, înregistrat sub 

nr. )0 3 i9d in23 .i2 .20 i9 ;
Conform HCL nr.i23 din i3 .i2 .20 i9  privind stabiiirea saiariiior de bază pentru funcţionarii 

pubiici şi personaiui contractuai din cadrui Primăriei comunei Dorna Candreniior, începând cu data de 
0 i.i2 .20 i9 ;

în temeiui prevederiior:
-art.10, art.i i aiin.3, art.35, art.37 şi 38 a!in.3 iitera"e", ANEXA nr.VIII, Capitoiui I iitera A pct.IH 

şi cap.II iitera A pct.IV din Legea nr.153/2017 din Legea cadru nr.153/2017 privind satarizarea 
personaiuiui piătit din fonduri pubiice cu modificăriie şi compietăriie uiterioare;

- art.159, a rt.i60 din Legea nr.53/2003 privind Codui Muncii, repubiicată cu modificăriie şi 
compietăriie uiterioare;

- H.G. nr. 937/20i 8 pentru stabiiirea saiariuiui de bază minim brut pe ţară garantat în piaţă; 
-art.i38 litera"a" din Legea nr.227/20t5 privind Codui fiscai cu modificăriie şi compietăriie

uiterioare;
în temeiui art.i35 atin.i, )it.a,iit.b din OUG 57/20i9 privind Codui Administrativ;

D I S P U N :

Art.l. începând cu data de 0i.i2.2019 se stabiiesc drepturiie saiariaie pentru domnui 
Penteiescu Ioan personai contractuai , muncitor necaiificat, gradaţia 5, ia Primăria comunei Doma 
Candreniior, la 4144 iei saiariu de bază, care inciude şi sporul tranşei de vechime în muncă 
corespunzător gradaţiei 3.

Art. 2. (1) Soiuţionarea contestaţiiior în iegătură cu stabilirea saiariiior de bază este de 
competenţa ordonatoriior de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 de ziie caiendaristice de ia data comunicării 
actuiui administrativ de stabilire a drepturiior saiariaie, ia sediui ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite soiuţionează contestaţiiie în termen de 30 de ziie caiendaristice.
(4) împotriva moduiui de soluţionare a contestaţiei persoana nemuiţumită se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit iegii, în 
termen de 30 de ziie caiendaristice de ia data comunicării soiuţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă 
de urgenţă şi cu precădere.

Art.3.Cu ducerea ia îndepiinire a prevederiior prezentei dispoziţii, se încredinţează 
compartimentul financiar contabi) iar secretarui comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii ia 
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta instituţiei Prefectuiui -  Judeţui Suceava pentru contro) şi 
iegaiitate.

Dorna Candreniior, 23.12.2019
Nr.

Contrasemnează, 
Secretarul genera! al comunei: 

Candrea Irina Speranţa


