REGISTRU
Pentru evidenta proiectelor de dispoziţii ale Primarului comunei Baia
Nr.
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Titlul proiectului de dispozitie

Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Filip Aurel
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Aioanei Aspazia
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Marian Gheorghe
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Hlihor Ion
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Teodorescu Dumitru
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Iftimovici Neculai
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Iftimovici Gheorghe
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Spinare Neculai
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Biserica Neculai
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
contractual Maxim Mihai
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
primarului Gontariu Rodica
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Fântânariu Maria
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Muraru Teodora
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Bacal Silviu
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Sandru Dragoş
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Rosca Vasile
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Lozovei Ilie
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Apopei Vasilică
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Dediu Ionel
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Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Todirică Elena
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Tudosa Viorica Florinela
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Rusu Alina
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Nechifor Claudiu
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru
functionarul public Pascariu Mihaela
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru funcionarul
public Apostol Alina
Privind stabilirea drepturilor salariale ale secretarului
general al comunei , Cocean Rodica
Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru
viceprimar Biserica Mihai
Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru primar
Tomescu Maria
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Gogu
Marinela, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Oiaga
Mihaela, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Biserică
Mihai, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Curelaru
Florența, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Asavei
Ioana, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Necualie
Silvica, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Șchiopu
Toader, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Cojocariu
Daniela, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Ciobănel
Georgeta, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea drepturilor salariale pentru Bradu
Cireșica, asistent personal al persoanei cu handicap,
incepand cu data de 01.01.2020
Privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare
cuvenite părinţilor sau reprezentantilor legali ai copilului
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Resurse umane

861/30.01.2020

Compartiment asistență
socială

88/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

88/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

87/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

86/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

85/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

84/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

83/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

82/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

81/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

89/29.01.2020

Compartiment asistență
socială

91/29.01.2020

cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2020
33

privind suspendarea CIM a d-lui Guţă Marius- Adrian
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Privind incetarea plăţii ajutorului social pentru Schiopu
Iuliana Floredana
Privind incetarea plăţii ajutorului social pentru Stoian
Mirela
Privind incetarea plăţii ajutorului social pentru Stegari
Cristina
Privind incetarea plăţii ajutorului social pentru Visan
Bogdan -Aurel
Privind incetarea plăţii ajutorului social pentru Stoian
Aglaia
Privind modificarea ajutorului social Stegari Simionica
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Privind modificarea ajutorului social Stoian Lacramioara
Luminita
Privind modificarea ajutorului social VMG Gavriloaia
Valentina Catalina
Privind acordarea ajutorului social Ciobanel Iulia
Privind acordarea ajutorului social Aioanei Georgeta
Iulia
Privind acordarea ajutorului social Cepreaga Cladiu
Florin
Privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea
familiei Zăvodu Vasilica
Privind încetarea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei Stoian Mirela
Privind încetarea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei Stegari Cristina
Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea
familiei Murărița AnaMaria
Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei Stoian Ancuța
Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei Constantin Andreea-Nicoleta
Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru
sustinerea familiei Amariei Laura
Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei Sofia Gabriela
Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei Mărgean Floarea
Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei Mihailescu Ionela
Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei Apostol Gabriela
Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
sustinerea familiei Stîngaciu Emilia-Elena
Privind stabilirea dreptului la alocatia pentru
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sustinerea familiei Iftimie Elena-Magda
Privind acordare indemnizație de însoțitor Stegari IuliaAnastasia
Privind acordarea indemnizației de însoțitor Stoian
Gheorghe
Privind convocarea Consiliului local in sedinta Ordinara
Privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de
aparare
Privind aprobarea planului de servicii familiei Șerban
Andreea-Loredana
Privind convocarea Consiliului local in sedinta
Extraordinara
Privind promovarea in clasa a domnului Lozovei Ilie
Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
sectiunii de dezvoltare pentru anul 2019

socială
Compartiment asistență
socială
Compartiment asistență
socială
Secretar general
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38 / 06.01.2020
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