
REGISTRU  

PENTRU EVIDENTA DISPOZIŢIIOR PRIMARULUI COMUNEI BAIA  

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2020 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

145 Martie  31 Dispozitie privind  încetarea contractului  individual de munca al d-nei Gontariu 
Rodica  
 

144 Martie  31 Dispozitie privind mentinerea in functia publica de execurie dupa implinirea varstei 
standard de pensionare a domnului Rosca Vasile  

143 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Moisii Vasile 

142 martie 25 Dispoziţie privind incetarea platii ajutorului social Ciobănel Mihaela 

141 martie 25 Dispoziţie privind incetarea platii ajutorului social Blanariu Maricica 

140 martie 25 Dispoziţie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei Rădăşanu 
Florin 

139 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Şchiopu Elena 

138 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Pădurean Cristina 

137 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social  Pădurean Maria Daniela 

136 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Timofte Marinica 

135 martie 25 Dispozitie privind modificarea cuantumului ajutorului social Amariei Laura 

134 martie 25 Dispozitie privind acordarea ajutorului social Pavăl AnaMaria 

133 martie 25 Dispozitie privind acordarea ajutorului social Iftimovici Adrian 

132 martie 25 Dispozitie privind acordarea ajutorului social  Gheorghitanu Mihaela 

131 martie 25 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei 
Pădurean Lucica 

130 martie 25 Dispozitie privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei 
Pavăl Elena 

129 martie 25 Dispoziţie privind   incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
Maxim Carmen 

128 martie 25 Dispoziţie privind   incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
Oiaga Camelia-Maria 

 
127 

 
martie 

 
25 

Dispoziţie privind   incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
Timofte Marinica 

 
126 

 
martie 

 
25 

Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei 
Loluţă Cristina 

 
125 

 
martie 

 
25 

Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei 
Ciobănel Iulia 

124 martie 25 Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei 
Stegari Andrada 

123 martie 16 

Privind privind constituirea Comisiei de  recepție la terminarea lucrărilor 
a investiţiei ,, Modernizare drumuri comunale  in satele Baia si Bogata 

122 martie 16 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru  procedura de achizitii 
avand pentru obiectivul de investitie: “Construire After School”.  

121 martie 16 privind Privind reorganizarea Comitetului communal pentru Situații de urgență din 
Comuna Baia 



120 martie 13 privind constituirea Comisiei comunale Baia, pentru realizarea lucrarilor de pregătire, 
organizare si efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020 

119 martie 11 privind desemnarea expertului tehnic si financiar in cadrul Comisiei de evaluare 
obiectiv Construire centru medical 

118 martie 09 privind  modificarea cuantumului ajutorului social pentru fam Serban Maria 
117 martie 09 privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale ale bugetului local al Comunei Baia 
116 martie 05 privind convocarea consiliului local in sedinta , extraordinara, de indata 
115 martie 03 privind acordarea  unor ajutoare de urgenta 
114 martie 02 Privind constituirea comisiei de evaluare  oferte obiectiv „Reabilitare Scoala. Nr. 1, in 

sat Baia, comuna Baia, judetul Suceava” 
 


