
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZTTTE,
privind convocarea Sedin(ei de tndatd a Consiliultti Local

Stefan cel Mure, Judelul Neaml

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judefrul Neamf,

in conformitate cu prevederile art'133, alin'(2), art. 134, alin' (4) I

DISPUN

Art.l Se convoaci Consiluilui Local al comunei $tefan cel Mare,

extraordinar6 de indatdpe data de 10.01 .2020, ora 14.00, in sala de qedin

cadrul primdriei $tefan cel Mare, cu proiectul ordinei de zi prev[zutin anexa

din prezenta dispozitie.
Art.2 (t; Vut".iulele inscrise pe proiectulordinei de zipot fi consul

sunt puse la dispozilia consilierilor locali in format letric'' 
i2) proiectele de hotirdre vor fi inaintate spre avi:zare Com

cadrul consiliului local, conform anexei menlionate la art' 1'

(3)MembriiConsiliuluilocalalcomunei$tefance]lMare
sI depuni amendamente asupra proiectelor de hotlr6ri'

Art.3 Secretarul comunei va asigura convocarea consilierilor loc

dispozitie persoanelor gi institu[iilor interesate'
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL M,ARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind rectificarea actului de deces nr. 45 din 07.12.20

Ouatu Sorin. primarul Comunei $tefan cel Mare, Jude(ul Neamf

Avdnd in vedere Cererea inregistrat[ sub nr. 7252 din 30.12.2"019, inso!
depuse la dosar, prin care d-na Gavriloaiea Didina, domiciliata in Sa1.. Bordea,

Judelul Neam!, solicit[ rectificarea actului de deces, privind pe GAVRIL
referatul ofilerului de stare civilS delegat, avizat prealabil de Serviciul Publi
Evidenla Populaliei cu nr. 313882 din 09.01 .2020.

In temeiul dispoziliilor cuprinse in art. 58 din Legea nr. I l9l19tt6 cu privi
republicatd, cu modificlrile gi completlrile ulterioare, art. 155, alin. (1), lit. a gi

Ordonanla de Urgen{6 nr.5712019, privind Codul Administrativ.

DISPUN:

Art. 1. Se rectificd actul de deces nr. 45 din 07.12.2018, a numitei GAVRI
data de 25.10.1926in localitatea Comuna $tefan cel Mare, Judeiul Neam!, fiica
Victoria, in sensul c5, la rubrica: - numele de familie al defunctei s[ i;e treacl
GAVRILOAIA, exemplarul I qi II este gregit, cum din eroare s-a trecut in act.

Art.2. Ofitrerul de stare civil5 delegat va duce la indeplinire prezenta dispozi

Primar,
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ROMANIA
JUDETUL I\E,AMT

COMUNA $TEFAN CEL MI\RE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind menfinerea doamnei aUr(ru;OAlEI LUMINITA in funcfia pu

superior peste virsta de pensi<)nare

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, Jude{ul Neamf

Av6nd in vedere:
o prevederile art.517 alin. (2) din OUG nr. 5712019 privind coduladminist
o Dispozitia primarului nr. 99 din 20.06.2019 privind menfinerea

func[ia public6 de execufie de consilier superior peste v6rsta de pensionare;

o Cererea doamnei Amdrigoaiei Luminila, inregistrat6 sub nr. 3060 din 20.06

in temeiul dispoziliilor art. 155, alin. (5), lit. e) gi ale art. 196, alin. (l), lit.
privind codul administrativ,

DISPUN

Art. 1. Se aproba mentinerea doamnei Amiriqoaiei Luminila in func(ia publ

cadrul Compartimentului contabilitate, peste vdrsta standard de pensionare,

31.12.2020. inclusiv, prin prelungirea raportului de serviciu.

Art.2 Secretarul comunei $tefan cel Mare, va comunica un exernplar din

\n cauzd, compartimentului contabilitate c6t qi instituliilor interesate.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMJ]

COMUNA $TEFAN CEL MA

PRIM,AR,

DISPOZI'TIE
privind stabilinea Normei cle dotare a Serviciului Voluntar pentru Sit

comunei $tefan cel Mare,,iudeful Neam{

Ouatu Sorin, prinnarul comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf,

in baz:a prevederi I or :

. Art. 6, alin. (2) din Ordonanfa Guvernului Rom6niei nr. 8[i din 30 au

organizarca gi funclionarea serviciilor publice comunitare pentru sit
completat6;

r Art. 64, alin. (2) din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicatS
. Art. 13, lit. fl) qi art. 14, lit. k) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*

impotriva incend i ilor;
. Art. 3, art. l4 gi art. l5 din Anexa la Ordinul ministrului albcerilor i

pentru aprobarea Criteriilor de performan(d privind constituirea, i
voluntare qi a serviciilor private pentru situalii de urgenfd;

. Ordinului prefectului judelului Neam! nr. 321 din 27.01J.2019

pentru punerea in aplicare a prevederilor O.M.A.I. nr. ',t5 din 27

Criteriilor de performanld privind constituirea, incadrarea gi d
serviciilor private pentru situalii de urgen!5";

. Planului de analizd gi acoperire a riscurilor, aprobat prin Hotdrdrea
28.03.2019;

. Analizand referatul domnului Chiriac Constantin, gef al Serviciulu
Urgenld al comunei $tefan cel Mare, inregistrat sub nr. 72,16 din
in temeiul art.154,155 si 196 alin. (l) lit b) ;i alin. (2) din Ordonan

2019 privind Codul administrativ
DISPUN:

Art. I Se aprobi Norma proprie de dotare a Serviciului Voluntar
comunei $tefan cel Mare, judelul Neamt, potrivit Anexei nr. l, care face
dispozi!ie.

Art. 2 Echipamentele/materialele necesare completirii normei de

achizilionate pdn6 la finele semestrului I an 2020.
Art. 3 Cu data prezentei se abrogi dispozilia primarului nr:. 188/201

Art.3 Secretarul comunei va comunicaprezenta dispozilir: persoane
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ROMANIIA
JI,IDETUL NEAMT

COMUN,A $TETAN CEL MARE

PRIMAR

privindmodificare,nu,ffiipubIicCojocaruEIena,
consiliier superior in cadrur compartimenturui contabilitate

Ouatu !o1in, primarul comunei gtefan cel Mare, jude(ul Neam(;
Av6nd in vedere :

' Referatul func{ionLarului public cojocaru Elena, nr.485 din 30.0 l.2o20,prin care se face cunoscutcd tndeplinirea atribuliilor din fisa postului depngegie in ,"utnur"ti.pril;;;id" Iu".u, ceea ce poaregenera intdrzieri sau indeprinirea neiorespunzdtoare a sarciniror de servici;' Art.530, din o.U.G. 
.nr. 57/2019 privind codul adminiri.utiu,

' Dispozitiile primarului nr. s: gi t+zzol8 prin care se ,tubirrr. membrii echipelor de implementarea unor proiecte finanlate din fonduri europene;
In temeiul dispozitiilor art. 155, alln.5, lit.e) 9i ale art.lg6, alin.(l), lit.b) din oUG nr.57/2020.privind codul administrativ;

DISPUN

Art'l incepdnd cu data de 01.02.2020. se modificd fiqa.postului funcfionarului public cojocaruElena, consilier superior, gradalia v, in cadrul .o*pu.ti*.r,riri .or,ubilitate oin upu.u,ul de specialitatea primarului, conform anexei care face parte integrunta ain p..zenta dispozifie.Art'2 Prevederile art' I nu modihcd salarirl lunar, locul de desdqurare a activitatii gi nu implicdaplicarea prevederiror art.524, alin.(r) din o.U.G . nr. slizotg.
Art'3 Secretarul comunei $tefan cel Mare, va comunica un exemplar din prezentadlispoziliepersoanei in cauzd gi institu(iilor interesate.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR
DISPOZITIE

privind modificarea fiqei postului functionarului public Stanciu Crina,
consilier principal in cadrul Compartimentului Contabilitate

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neamf;
Avdnd in vedere :

' Referatul funclionarului public Cojocaru Elena, nr. 485 din 30.01 .2020, prin care se face cunoscut
cI indeplinirea atribuliilor din fisa postului depdgegte in realizare timpul legal de lucru, ceea ce poate
genera int6rzieri sau indeplinirea necorespunzltoare a sarcinilor de servici;

' Atribuliile func{ionarului public Stanciu Crina, stabilite prin dispozilia primarului nr. 35 din
30.01 .201 9,
. Art.530, din O.U.G. nr.5712019 privind codul administrativ,

' Dispozitiile primarului nr. 83 qi 84/2018 prin care se stabilesc membrii echipelor de implementare
a unor proiecte finanlate din fonduri europene;

In temeiul dispozitiilor art. 155, alin.5, lit.e) gi ale art.l96, alin.(l), lit.b) din OUG nr.5712020
privind codul administrativ;

DISPUN

Art.l incepAnd cu data de 01.02.2020. se modificd figa postului funclionarului public Stanciu
Crina, consilier principal, grada\ia V, in cadrul compartimentului contabilitate din aparatul de
specialitate a primarului, conform anexei care face parte integrant[ din prezenta dispozilie.

Art.Z Prevederile art. I nu modificd salariul lunar, loculde desfhgurare a activitAtii gi nu implicd
aplicarea prevederilor art.524, alin.(l) din O.U.G. nr.5712019.

Art.3 Secretarul comunei $tefan cel Mare, va comunica un exemplar din prezenta dispozilie
persoanei in cauzd qi instituliilor interesate.

PRIMAR
SORIN OUATT]

Nr. 19 din 31.01.2020

Vizat pentru legal itate



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modificarea echipei de implementare a proiectului

"Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural ,, Hanul de la $erbegti" din sat $tefan cel Mare, comuna
$tefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu Finantarea Inestitiilor Rurale"

SORIN OUATA, PRIMAR AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT
AvAnd in vedere:

' Dispozifia primarului nr. 167 din 09.12.2019 privind incetarea raporturilor de serviciu ale
functionarului publ ic Zail Elena,

' Dispozifia primarului nr. 83 din 23.03.2018 privind nominalizarea echipei de implementare a
proiectului "Restaurarea monumentului de patrimoniu cultural ,, Hanul de la $erbegti" din sat

$tefan cel Mare, comuna $tefan cel Mare, judetul Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia
pentu Finantarea Inestitiilor Rurale."

' Prevederile art. 16, alin.(3) din Legea nr. 15312017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.l55, alin(5), lit.e);i ale art.l96 din O.U.G.nr. 5712019 privind codul

administrativ,

DISPUN
Art.l. Se modificl echipa de proiect din cadrul proiectului "Restaurarea monumentului de

patrimoniu cultural ,, Hanul de la $erbegti" din sat $tefan cel Mare, comuna $tefan cel Mare, .f udetul
Neamt, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu Finantarea Inestitiilor Rurale", constituitd prin
dispozilia primarului nr. 8312018, dupd cum urmeazd:

Ouatu Sorin - primar, manager proiect

Stoleru Nicolae - secretar comuna , responsabil vizibilitate
Amlriqoaiei Lumini(a - consilier superior, responsabil financiar
Stan Elena- consilier superior, responsabil achizitii
Stan Mihai Lucian - viceprimar, responsabil tehnic
Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor in cauzd si instituliilor

interesate.

Primar,
Sorin Ouat

Vizat pentru legal itate,
pl comunS,
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