
REGISTRU  

PENTRU EVIDENTA DISPOZIŢIIOR PRIMARULUI COMUNEI BAIA  
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                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

236 august 04  Dispoziție privind aprobarea unor influiente in cadrul aceluiasi capitol 

237 august 04 Dispoziție privind transferul la cerere al doamnei Gusa Camelia 

238 august 04 Dispoziție privind acordarea unor ajutoare de urgenta 

239 august 06 Dispoziție privind desemnarea persoanelor care elibereaza atestate de 
producator 

240 august 07 Dispoziție privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara 

241 august 07 Dispoziție privind desemnarea Comisiei de evaluare oferte  servicii de salubrizare 

242 august 08 Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar 

243 august 14 Dispoziție privind desemnarea ersoanelor care fac parte din Grupul de lucru 
pentru derularea S.N.S.P.V.P.A. 

244 august 14 Dispoziție privind stabilirea modalităților de identificare, verificare precum și lista 
actualizată a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. 

245 august 14 Dispoziție privind aprobarea listei de suplimentare cuprinzând persoanele 
beneficiare ale produselor de igienă, tranșa a II a, în cadrul Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate derulat în anul 2018-2021 la 
nivelul comunei Baia 

246 august 14 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare cuprinzând persoanele 
beneficiare ale pachetelor cu ajutoare alimentare, în cadrul Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate derulat în anul 2018-2021 la 
nivelul comunei Baia 

247 august 24 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerwea familiei d-nei 
Stegari Cristina 

248 august 24 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral 

249 august         24 Dispoziție privind acordarea ajutoarelor de urgenta 

250 august 28 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Padurean Vasile 

251 august 28 Dispoziţie privind incetarea platii ajutorului social Todirica Vasile 

252 august 28 Dispoziţie privind incetarea platii ajutorului social Icuta Mariana 

253 august 28 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea framiliei d-nei 
Voicu Loredana 

254 august 28 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-lui 
Șchiopu Petrică 

255 augudt 28 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei 
Mihalache Ionela 

256 august 28 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei 
Aioanei Georgeta-Iulia 

257 august 28 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei 
Icuță Mariana 

258 august 31 Dispoziție privind desemnarea persoanelor responsabile cu aplicarea OUG 
133/2020, precum și stabilirea modalităților de identificare și verificare a 
destinatarilor finali ai sprijinului educațional pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic 



 


