
REGISTRU  

PENTRU EVIDENTA DISPOZIŢIIOR PRIMARULUI COMUNEI BAIA  

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2021 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

1 ianuarie 20 privind convocarea Consiliului local in sedinta  ordinară 

2 ianuarie 21 privind esalonare la plata a obligatiilor fiscale 

3 ianuarie 25 privind constituirea Comisiei pentru receptia  finala a unor obiective de investitii 

4 ianuarie 25 privind desemnarea persoanelor pentru operarea in Registru electoral 

5 ianuarie 25 Dispoziție privind acordarea  alocației pantru susținerea familiei  Ciobănel Elena 

6 ianuarie 25 Dispoziție privind acordarea  alocației pantru susținerea familiei  Mihalache Lucia 
Stela 

7 ianuarie 25 Dispoziție privind acordarea  alocației pantru susținerea familiei  Boliacu 
Georgeta 

8 ianuarie 25 Dispoziție privind acordarea  alocației pantru susținerea familiei  Șerban 
Mădălina-Roxana 

9 ianuarie 25 Dispoziție privind acordarea indemnizației de însoțitor numitului Moisii 
Gheorghe 

10 ianuarie 25 Dispoziție privind acordarea indemnizației de însoțitor numitului Pădurean 
Neculai 

11 ianuarie 25 Dispoziție privind modificarea plății alocației pentru susținerea familiei Ciobănel 
Edera-ilenuța 

12 ianuarie 25 Dispoziție privind modificarea plății alocației pentru susținerea familiei  Iftime 
Elena-Magda 

13 ianuarie 25 Dispoziție privind modificarea plății alocației pentru susținerea familiei  Aioanei 
Daniela 

14 ianuarie 25 Dispoziție privind încetarea  alocației pentru susținerea familiei Dediu Esmeralda-
Maria 

15 ianuarie 27 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Aioanei Ioan 

16 ianuarie 27 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Apetrei Liuta 

17 ianuarie 27 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Lita Cornelus Mihai 

18 ianuarie 27 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Margean Narcis Danut 

19 ianuarie 27 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Padurean Maria Daniela 

20 ianuarie 27 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Serban Gheorghe 

21 ianuarie 27 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Stegari Andrada 

22 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Afloarei Ioana Cristina 

23 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Aioanei Georgeta Iulia 

24 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Aioanei Daniela 

25 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Bradu Bogdan Daniel 

26 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Ciobanel Edera Ilenuta 

27 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Mlesnita Mihai 

28 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Pascutoi Viorica 

29 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Padurariu Adrian 

30 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Pirlea Gica Nelu 

31 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Padurean Cosmin Vasile 

32 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Voicu Virginia 



33 ianuarie 27 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social  Sofronea Cornelus Gelu 

34 ianuarie 27 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Florea Maria Doinita 

35 ianuarie 27 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Chiriac Mihai 

36 ianuarie 27 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Dediu Esmeralda Maria 

37 ianuarie 27 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Lemnaru Ioana 

38 ianuarie 27 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurean Mihaela Andreea 

39 ianuarie 27 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stoian Dorina 

40 ianuarie 27 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stoian Simona Elena 

41 ianuarie 27 Dispoziție privind încetarea plății pentru alocașia pentru susținerea familiei 
Stoian Simona-Elena 

42 ianuarie 27 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei Pădurariu 
Adrian 

43 ianuarie 27 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei 
Pădurareanu Mihaela-Andreea 

44 ianuarie 29 Dispoziție privind modificarea indemnizației de însoțitor 

45    ianuarie 29 privind  suspendarea  Contractului individual  de muncă, a d-lui Guţă Marius- 
Adrian, consilier clasa I  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia 

 



REGISTRU  

PENTRU EVIDENTA DISPOZIŢIIOR PRIMARULUI COMUNEI BAIA  

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2021 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

46 februarie 08 Dispoziție privind acordarea stimulentului educațional pentru minorii Apetrei 
Eduard-Mihai și Apetrei Carina-Ioana 

47 februarie 08 Dispoziție privind acordarea stimulentuluieducațional minorei Paiasa Maia 

48 februarie 08 Dispoziție privind încetarea plății privind indemnizația de însoțitor numitului 
Moisii Gheorghe 

49 februarie 09 Privind esalonare la plata a unor obligatii fiscale  

50 februarie 09 Privind stabilire drepturi salariale pentru Asavei  Ioana 

51 februarie 15 Privind esalonare la plata a unor obligatii fiscale 

52 februarie 16 Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Apetrei 
Liuța 

53 februarie 16 Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Pandel 
Crina-Lidia 

54 februarie 16 Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei numitei Pandel 
Livia 

55 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Gheorghițanu Mihaela 

56 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Vararu Alexandra 

57 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Amariei Laura 

58 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Chirilov Panorica-Luminița 

59 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Sofia Gabriela 

60 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Murariu Petronela 

61 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Stoian Mihaela 

62 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei domnului 
Măturoi Constantin 

63 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei domnului 
Gogu Ionuț-Sabin 

64 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Ciobănel Iulia 

65 februarie 16 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Păscuțoi Mariana 

66 februarie 16 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Loluță Iuliana-Ionela 

67 februarie 16 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Chiolhan Simona-Georgiana 

68 februarie 16 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei domnului 
Sofia Gheorghe 



69 februarie 16 Privind actualizarea Comisiei pentru problem de aparare 

70 februarie 19 Privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara 

71 februarie 19 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Afloarei Ioana-Cristina 

72 februarie 19 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Cojocariu Ana 

73 februarie 19 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Oiaga Mihaela 

74 februarie 19 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Acsinia Mirabela 

75 februarie 19 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei domnului 
Gavriloaia Petru 

76 februarie 22 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Aioanei Stefanica 

77 februarie 22 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Cercel Fernando- Lilian 

78 februarie 22 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Gogu Andrei 

79 februarie 22 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Roman Veronica 

80 februarie 22 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Sofia Gheorghe 

81 februarie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Margian Narcis-Danut 

82 februarie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Ciobanel Iulia 

83 februarie 24 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Pavel Ana Maria 

84 februarie 24 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Pădurean Arsineta Ancuța 

85 februarie 24 Dispoziție privind modificarea  plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Stegari Simionica 

86 februarie 24 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Ciobănel Florinel 

87 februarie 26 Dispoziție privind acordarea indemnizațieilunare pentru doamna Curelaru 
Andreea-Ionela 

88 februarie 26 Dispoziție privind acordarea indemnizațieilunare pentru minora Bradu Valentina-
Sorina 

 



REGISTRU  

PENTRU EVIDENTA DISPOZIŢIIOR PRIMARULUI COMUNEI BAIA  

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2021 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

90 Martie  2 privind Convocarea  Consiliului local in sedinta extraordinara , de indata , in data 
de 03.03.2021 

91 martie 2 Dispoziție privind acordarea indemnizației de însoțitor domnului Budăi Stelian 

92 martie 5 Privind incetarea acordarii tichetelor sociale pentru gradinita 

93 martie 5 Privind incetarea acordarii tichetelor sociale pentru gradinita 

94 martie 8 Privind constituirea comisiei de receptive  la terminarea lucrarilor pt obiectivul,, 
Modernizare drumuri comunale in comuna Baia,, 

95 martie 16 Privind finalizarea esalonarii la plata obligatiilor restante a obligatiilor fiscal ale 
bugetului local 

96 martie 16 Privind constituirea Comisiei de evaluare performante profesionale ale 
secretarului general al comunei Baia 

97 martie 24 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
domnului Cercel Fernando-Lilian 

98 martie 24 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Voicu Adina 

99 martie 24 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei Stegari Andrada 

100 martie 24 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei  Budăi Florentina-Claudia 

101 martie 24 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei  Mleșniță Alexandra 

102 martie 24 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei  Bradu Raluca 

103 martie 24 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei Liță Margareta 

104 martie 24 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Acatrinei Elena 

105 martie 24 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Chirilov Doina 

106 martie 24 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Cazamir Alina-Ioana 

107 martie 24 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
domnului Bîdan Florin 

108 martie 24 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Stoian Agripina 

109 martie 24 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
domnului  Titi Florin 

110 martie 24 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei Cuciorvă Daniela 

111 martie 24 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru doamna 
Mandache Floarea 

112 martie 24 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru domnului 



Anasiei Anton 

113 martie 25 privind Convocarea  Consiliului local in sedinta ordinara  , in data de 31.03.2021 

114 martie 25 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Danut Mihaela 

115 martie 25 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Onofrei Dumitru 

116 martie 25 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Visan Marcela Larisa 

117 martie 25 Dispoziţie privind acordarea platii ajutorului social Boliacu Georgeta 

118 martie 25 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Mlesnita Mihai 

119 martie 25 Dispozitie privind  modificarea platii ajutorului social Spinare Mihai 

120 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Bradu Raluca 

121 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Schiopu Luminita 

122 martie 25 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stoian Agripina 

123 martie 25 Dispoziție privind aprobarea listei suplimentare cuprinzând persoanele 
beneficiare ale produselor de igienă, tranșa a III a 

124 martie 26 Privind reorganizarea Comitetului local pentru situatii de urgenta 

125 martie 26 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Balau Nicoleta 

126 martie 26 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurean Maria Daniela 

127 martie 31 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Vararu Alexandra Vasilica 

128 martie 31 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Stoian Mirela 

129 martie 31 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei Ilie Viorica 

130 martie 31 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Onofrei Andreea 

131 martie 31 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Bălău Nicoleta 

132 martie 31 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Apetrei Mihaela-Georgiana 

133 martie 31 Privind reluarea activitatii de catre d-na Florea Andreea 

134 martie 31 Privind mentinerea in functia publica a dlui Rosca Vasile, dupa implinirea varstei 
standard de pensionare 

135 martie 31 Privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscal  

136 martie 31 Privind revenirea d-lui Nechifor Claudiu din cadrul Compartimentului financiar 
contabil in cadrul Compartimentului audit public intern 

 



REGISTRU  

PENTRU EVIDENTA DISPOZIŢIIOR PRIMARULUI COMUNEI BAIA  

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2021 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

137 aprilie 06 Privind  numirea unui curator  pentru minor 

138 aprilie 06 Privind nominalizare persoanelor pentru implementare proiecte pe fonduri 
europene 

139 aprilie 09 Privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara 

140 aprilie 09 Dispoziție privind lista suplimentară ale produselor alimentare 

141 aprilie 22 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social Loluta Niculina 

142 aprilie 22 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social Stegar Gheorghe 

143 aprilie 22 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social Visan Costica 

144 aprilie 22 Dispoziţie privind incetarea  ajutorului social Apostol Adela 

145 aprilie 22 Dispoziţie privind incetarea  ajutorului social  Alexe Ionel 

146 aprilie 22 Dispoziţie privind incetarea  ajutorului social Padurean Arsineta Ancuta 

147 aprilie 22 Dispoziţie privind incetarea  platii ajutorului social Piros Corina Zanfira 

148 aprilie 22 Dispoziţie privind incetarea  platii ajutorului social Ciobanel Vasile 

149 aprilie 22 Dispozitie privind  incetarea platii ajutorului social Chiolhan Aurica 

150 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Bradu Felicia 

151 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurean Lucica 

152 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurean Florica 

153 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Pandel Giorgiana Lia 

154 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Pandele Marinica  

155 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurariu Adrian 

156 aprilie       22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurean Cosmin Vasile 

157 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stoian Augustin 

158 aprilie 22 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stegari Cristina 

159 aprilie 27 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei Pandel Florica 

160 aprilie 27 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei  Edu Maria 

161 aprilie 27 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
doamnei  Loluță Cristina 

162 aprilie 27 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 
domnului  Stegar Gheorghe 

163 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei Bostangică Maria-Simona 

164 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Stegari Cristina 

165 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Pădurean Simona-Izabela 

166 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Pandel Georgiana-Lia 

167 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 



doamnei  Pădurean Arsineta - Ancuța 

168 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Pădurean  Florica 

169 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Bradu Felicia 

170 aprilie 27 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei  Pădurean Lucica 

171 aprilie 27 Privind constituirea comisiei de receptie pt obiectivul,,Reabilitare SC. Nr. 2 -BAIA 

172 aprilie 27 Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
doamnei Gogu Daiana 

173 aprilie 27 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare pentru domnul Apetrei Ion 

174 aprilie 27 privind  finalizare esalonare plata a obligatiilor restante la bugetul local 

175 aprilie 27 privind  finalizare  esalonare plata a obligatiilor restante la bugetul local 

176 aprilie 27 privind  finalizare  esalonare plata a obligatiilor restante la bugetul local 

177 aprilie 27 privind  finalizare  esalonare plata a obligatiilor restante la bugetul local 

178 aprilie  28 Privind constituire comisie negociere pret de cumparare a terenului cu destinatia  
cimitir 

179 aprilie  28 Privind constituire comisie negociere pret de vanzare a unor suprafete de teren 
cu respectarea dreptului de preeemtiune 

 
 

    
 
 
  

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2021 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 

Luna  Ziua  

180 mai 04 Privind acordare indemnizatie de insotitor Iftimie Lucreția  

181 mai 12 Privind acordare ajutoare de urgență 

182 mai 13 Privind convocare sedinta ordinara Consiliu local 

183 mai 21 Privind desemnarea d nei Apostol Alina in relatia cu Banca Transilvania 

184 mai 25 Privind Constituirea Comisiei de evaluare oferte,,Achizitie tablete cod 
SMIS144454,, 

185 mai 26 privind acordarea platii ajutorului social Apostol Ioan 

186 mai 26 privind modificarea  platii ajutorului social Ciobanel Iulia 

187 mai 26 privind modificarea  platii ajutorului social Loluta Cristina 

188 mai 26 privind  modificarea ajutorului social Munteanu Elena 

189 mai 26 privind incetarea ajutorului social  
Acsinia Cornel 

190 mai 26 privind incetarea  ajutorului social Padurean Anasiei Florica 

191 mai 26 privind incetarea ajutorului social Apostol Vergina 

192 mai 26 privind incetarea platii ajutorului social Gogu Gheorghe 

193 mai 26 privind incetarea  platii ajutorului social Stegar Constantin 

194 mai 26 privind incetarea platii ajutorului social Aioanei Anca Diana 

195 mai 26 privind incetarea platii ajutorului social Hamlej Mircea 

196 mai 26 privind incetarea platii ajutorului social Padurean Neculai 

197 mai 28 acordare indemnizație de însoțitor Popa Mihail 

198 mai 28 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru d-na 
Stoian Ancuța 



199 mai 28 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru d-na 
Stoian Ancuța 

200 mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Anasiei 
Florica 

201 mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Anasiei 
Florica 

202        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Zăvodu 
Mihaela-Dana 

203        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Ungureanu 
Veronica 

204        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei  Caraciuc 
Mirabela 

205        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei  Gogonel 
Maricela 

206        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei  Danu 
Florica 

207        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei  Budăi 
Constantin-Gabriel 

208        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-l Șchiopu 
Petrică 

209        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-na 
Corduneanu Lidia 

210        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-l Aioanei 
Marius-Gabriel 

211        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-na Moisii 
Nicoleta-Ștefănica 

212        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-l Pavel Ștefan-
Vasilică 

213        mai 28 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-na Bradu 
Raluca 

214        mai 28 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-na 
Bălău Rodica-Maria 

215        mai 28 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-na 
Stegari Petronela-Paula 

216        mai 28 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru d-na 
Munteanu Elena 

217        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite d-lui Gogu Petrică Bogdan 

218        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite d-lui Moșneagu Adrian-Andreas 

219        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite d-nei Gogu Maria 

220        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite d-nei Șerban Rodica 

221        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite minorului Gogu Constantin-Vlad 

222        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite minorei Harbuz Georgiana-Maria 

223        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite minorei  Rădășanu Ionela-Diana 

224        mai 31 privind încetarea plății indemnizației cuvenite minorei  Stegari Iulia-Anastasia 

    
 

 



 

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2021 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

225 iunie 8 Dispoziție privind încetarea indemnizației de însoțito domnului Anasiei Anton 

226 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei Ștefan Veronica ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Gogu Maria 

227 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei Harbuz Liliana ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Harbuz Georgiana-Maria 

228 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei  Rădășanu Mariana ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Radășanu Ionela-Diana 

229 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei  Gogu Paula-Ioana ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Ggogu Constantin-Vlad 

230 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei  Stegari Petronela-Paula ca asistent 
personal al persoanei cu handicap grav Stegari Iulia-Anastasia 

231 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei  Gogu Maria ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Gogu Petrică Bogdan 

232 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei  Varariu Maricica  ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Varariu Alexandru 

233 iunie 8 Dispoziție privind angajarea doamnei  Moșneagu Iuliana  ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Moșneagu Adrian-Andreas 

234 iunie 8 Dispoziție privind angajarea domnului Handrea Dumitru  ca asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Șerban Rodica 

235 iunie 22 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara 

236 iunie 25 privind acordare ajutoare de urgenta 

237 iunie 25 Dispoziție privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Titi 
Daniela-Gabriela 

238 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei domnului 
Voicu Cătălin 

239 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Asofiei Maria 

240 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Biserică Paraschiva 

241 iunie 28 Dispoziție privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru domnul Nechitoaia 
Petru 

242 iunie 28 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Balau Ioan 

243 iunie 28 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Acsinia Cornel 

244 iunie 28 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Schiopu Petru 

245 iunie 28 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social Padurariu Alexandru 

246 iunie 28 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social Popa Petru 

247 iunie 28 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social  Padurean Ionel 

248 iunie 28 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social Pirlea Vila 

249 iunie 28 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Loluta Viorel 

250 iunie 28 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social Danut Mihaela 

251 iunie 28 Dispozitie privind  incetarea platii ajutorului social Acatrinei Petru 

252 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Balau Marius 

253 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Lita Cornelus Mihai 



254 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Margean Petronela 

255 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurariu Ioan 

256 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Padurean Daniela 

257 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Voicu Catalin 

258 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Maturoi Eugenia 

259 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Marin Viorel Cristi 

260 iunie 28 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stegar Elena 

261 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Pădurariu Elena 

262 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Bălău Rodica-Maria 

263 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Pădurean Daniela 

264 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Mărgean Petronela 

265 iunie 28 Dispoziție privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Chiolhan Simona Georgiana 

266 iunie 28 Dispoziție privind modificarea alocației pentru susținerea familiei domnului Popa 
Petru 

 


