
REGISTRU  

Pentru evidenta proiectelor de dispoziţii ale Primarului comunei Baia  

Nr.  
Crt. 

Titlul proiectului de dispozitie  Compartimentul 
 de resort care intocmeşte 

  proiectul 

Nr.  si data 
referatului de 

necesitate 

113 privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 
ale bugetului local al Comunei Baia 

Compartiment taxe si 
impozite locale  

nr.1374/19.02.2020 

112 privind încetarea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei pentru doamna Constantin 
Andreea-Nicoleta 

Compartiment  
 asistență socială 

 nr.216/27.02.2020 

111 privind modificarea cuantumului alocației 
pentru susținerea familiei pentru doamna 
Mușet Liliana 

Compartiment  
asistență socială 

 nr.215 /27.02.2020 

110 privind modificarea cuantumului alocației 
pentru susținerea familiei pentru doamna 
Voicu Maria 

Compartiment  
 asistență socială 

nr.214 / 27.02.2020 

109 completare preambul al Dispozitiei nr. 
527/2019 

Secretar general al comunei nr.1495/24.02.2020 

108 privind acordarea indemnizației de însoțitor 
pentru domnul  Andreș Vasile 

Compartiment   
asistență socială 

nr.182/ 24.02.2020 

107 privind modificarea cuantumului alocației 
pentru susținerea familiei doamnei Maftei 
Mihaela 

Compartiment  
asistență socială 

nr.196 / 26.02.2020 

106 privind încetarea plății alocației pentru 
susținerea familiei pentru doamna Hadăr 
Viorica 

Compartiment  
 asistență socială 

 nr.181/ 24.02.2020 

105 privind    reorganizarea  echipei  proiectului 
’’Reabilitare  Scoala nr.1  in sat Baia, judetul 
Suceava’’ prin Programul Operational Regional 
2014-2020, 

Compartiment achizitii 
publice 

nr.1454/21.02.2020 

104 privind autorizarea, în interesul   persoanei fără  
discernământ  Crăciun  Mihai,  încheierii unor 
acte jurid  de dezlipire si vânzare a  unui imobil 

Compartiment  
Asistenţă socială 

 nr. 199/26.02.2020 

 
103 

privind modificarea cuantumului ajutorului 
social Bolohan Virginel 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
 nr.187/ 24.02.2020 

 
102 

privind suspendarea plăţii ajutorului social 
Blanariu Maricica 

Compartiment  
 asistență socială 

 nr.186 /24.02.2020 

 
101 

privind suspendarea plăţii ajutorului social 
Ciobănel Mihaela 

Compartiment 
Asistenţă socială 

 nr.185/ 24.02.2020 

 
100 

 privind suspendarea plăţii ajutorului social 
Moisii Vasile 

Compartiment 
Asistenţă socială 

 nr.184/24.02.2020 

 
99 

 privind incetarea platii ajutorului social Hadăr 
Ovidiu Constantin 

Compartiment 
Asistenţă socială 

 nr.179/ 21.02.2020 

 
98 

 privind incetarea platii ajutorului social Loluţă 
Cătălina 

Compartiment 
Asistenţă socială 

 
 nr.174/ 21.02.2020 

 
97 

 privind incetarea platii ajutorului social  Popa 
Doina 

Compartiment 
Asistenţă socială 

 
 nr.173/ 21.02.2020 



 
96 

 privind incetarea platii ajutorului social Stoian 
Gheorghe 

Compartiment 
Asistenţă socială 

 nr.172 /21.02.2020 

 
95 

Dispozitie privind modificarea cuantumului 
ajutorului social Florea Silviu Constantin 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
nr.171/ 21.02.2020 

 
94 

Dispozitie privind modificarea cuantumului 
ajutorului social Stegar Daniel Dumitru 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
nr.170/ 21.02.2020 

 
93 

Dispozitie privind modificarea cuantumului 
ajutorului social Padurean Neculai 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
nr.169 / 21.02.2020 

 
92 

Dispozitie privind modificarea cuantumului 
ajutorului social Alexe Ionel 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
nr.168 /21.02.2020 

 
91 

Dispozitie privind acordarea ajutorului social 
Mitu Petru 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
nr.167/ 21.02.2020 

 
90 

Dispozitie privind  acordarea ajutorului social 
Ilie Gheorghe 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
nr.166 / 21.02.2020 

 
89 

Dispoziţie privind acordarea plăţii ajutorului 
social Golian Ioan 

Compartimentul 
Asistenţă socială 

 
nr.165 / 21.02.2020 

88 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația 
pentru susținerea familiei pentru doamna 
Gheorghițanu Mihaela 

Compartimentul 
 asistență socială 

nr.157/17.02.2020 

87 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația 
pentru susținerea familiei  pentru doamna 
Pavăl Angela-Cristina 

Compartimentul 
asistență socială 

nr.155 / 17.02.2020 

86 Dispoziție privind modificarea cuantumului la 
plata alocației pentru  susținerea familiei  
pentru domnul Stegar Daniel-Dumitru 

Compartimentul 
 asistență socială 

nr.154/14.02.2020 

85 Dispoziție privind modificarea cuantumului la 
plata alocației pentru  susținerea familiei 
pentru doamna  Icuță Mariana 

Compartimentul  
asistență socială 

nr.153 /14.02.2020 

84 Dispoziție privind modificarea cuantumului la 
plata alocației pentru susținerea familiei  

pentru doamna Stoian Simona-Elena 

Compartimentul  
asistență socială 

nr.1520/14.02.2020 

83 Dispoziție privind modificarea cuantumului la 
plata alocației pentru susținerea familiei  
pentru doamna Spinare Elena 

Compartimentul 
asistență socială 

 nr.151/ 14.02.2020 

82 Dispoziție privind modificarea cuantumului la 
plata alocației pentru  susținerea familiei 
pentru doamna Natu Mariana 

Compartimentul 
asistență socială 

nr.150 / 14.02.2020 

81 Dispoziție privind modificarea cuantumului la 
plata alocației pentru susținerea familiei pentru 
doamna Stoian Elena 

Compartimentul 
asistență socială 

nr.149/14.02.2020 

80 Dispoziție privind încetarea  dreptului la 
alocația pentru susținerea pentru domnul 
Manolea Constantin-Robert 

Compartimentul 
asistență socială 

nr.148 / 14.02.2020 

79 Dispoziție privind încetarea plății alocației 
pentru susținerea familiei pentru doamna 
Onezeanu Georgeta 

Compartimentul 
asistență socială 

nr.147 / 14.02.2020 

78 Dispoziție privind stabilirea dreptului  la 
alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Zăvodu Mihaela-dana 

Compartimentul 
asistență socială 

 nr.146/ 14.02.2020 

77 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația Compartimentul nr.145 / 14.02.2020 



pentru susținerea familiei domnului Pădurariu 
Adrian 

asistență socială 

76 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația 
pentru susținerea familiei doamnei Pădureanu 
Mihaela-Andreea 

Compartimentul asistență 
socială 

 nr.144/ 14.02.2020 

75 Privind convocarea Consiliului local in Sedinta  
Ordinara 

Secretar general al comunei  nr.1214/14.02.2020 

74 privind    reorganizarea  echipei  proiectului 
’’Reabilitare  Scoala nr.1  in sat Baia, judetul 
Suceava’’ prin Programul Operational Regional 
2014-2020,  

Comparrtiment achizitii 
publice  

nr.1213/14.02.2020 

73 privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui   
APOPEI VASILICĂ, consilier  asistent, începând 
cu data de 01.02.2020, urmare a acordarii 
gradatiei corespunzătoare tranşei de  vechime  
în muncă 

Resurse umane  nr. 930/ 03.02.2020 

 


