
REGISTRU  

PENTRU   EVIDENTA DISPOZIŢIIOR   PRIMARULUI COMUNEI BAIA    

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2021 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei 
 

Luna  Ziua  

267 iulie 06 Privind numire d-nei Amariei Tudorita in pe functia  de consilier personal al 
Primarului comunei Baia 

268 iulie 15 Privind acordare ajutoare de urgenta 

269 iulie 19 privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzând măsurile 
metodologice,organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, ale 
primarului Comunei  Baia 

270 iulie 23 privind convocarea consiliului local in sedinta orrdinara 

271 iulie 29 Privind finalizare esalonare la plata a obligatiilor fiscale restante 
272 iulie 29 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Marin Viorel Cristi 

273 iulie 29 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Maturoi Eugenia 

274 iulie 29 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Stegar Elena 
275 iulie 29 Dispoziţie privind  acordarea ajutorului social Visan Aurel 

276 iulie 29 Dispoziţie privind acordarea  ajutorului social Stoian Agripina 

277 iulie 29 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social  Baesanu Vasile 
278 iulie 29 Dispoziţie privind modificarea  ajutorului social Loluta Magda 

279 iulie 29 Dispoziţie privind modificarea  platii ajutorului social  Stegari Simionica 

280 iulie 29 Dispoziţie privind incetarea platii ajutorului social Bradu Viorel 

281 iulie 29 Dispozitie privind  incetarea platii ajutorului social Pandel Florin 
282 iulie 29 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stoian Mariana 

283 iulie 29 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Serban Gheorghe 

284 iulie 29 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Chirilov Floarea 
285 iulie 29 Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social Stoian Diana Gabriela 

286 iulie 29 Dispozitie privind suspendarea platii ajutorului social Alistar Nicoleta 

287 iulie 29 Dispozitie privind  suspendarea platii ajutorului social Iacob Constantin 
288 iulie 29 Dispozitie privind incetarea  alocatia pentru sustinerea familiei  Stoian Diana 

Gabriela 
289 iulie 29 Dispozitie privind incetarea alocatia pentru sustinerea familiei  Radasanu Elena 

Cristina 
290 iulie 29 Dispozitie privind modificarea platii aocatiei petru sustinerea familieil Loluta 

Magda 
291 iulie 29 Dispozitie privind modificarea platii aocatiei petru sustinerea familieil Baesanu 

Cristina 
292 iulie 29 Dispozitie privind suspendarea platii ajutorului social Voicu Sinziana 

293    

294 iulie 29 Dispozitie privind incetarea platii aocatiei petru sustinerea familieil Cuciorva 
Felicia 

295 august 09 privind  desemnarea  comisiei de evaluare oferte pentru procedura 
simplificata„Servicii de salubritate - colectare, transport, sortare si depozitare a 
deseurilor menajere, in comuna Baia, judetul Suceava” 

296 august 10 privind  constituirea comisiei de concurs si de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de recrutare a unui functionar public   în cadrul aparatului de 



specialitate al primarului comunei Baia 

297 august 11 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 

298 august 12 privind  constituirea comisiei de concurs si de soluţionare a contestaţiilor pentru 
examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 14.09.2021  

299 august 13 privind numirea unui curator pentru minor 
300 august 13 privind rectificarea  unui act actului de casatorie 

301 august 17 privind aacordarea unui ajutor de urgenta 

302 august 23 privind anularea Procedurii simplificate pt atribuirea contractului de servicii 
privind deseurile 

303 august 30 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bâtlan 
Laura-Elena 

304 august 30  privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Stoian 
Agripina 

305 august 30  privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei  
Gogonel Maricela 

306 august 30  privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei  
Corduneanu Lidia 

307 august 30  privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei  Pandel 
Georgiana-Lia 

308 august 30  privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei  
Constantion Andreea-Nicoleta 

309 august 30  privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bradan 
Elena 

310 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Stegari Simionica 

311 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei  
Cercel Paraschiva-Petronela 

312 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei  
Spinare Liuța 

313 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei  
Pădurean Anca-Elena 

314 august 30  privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Sava 
Diana-Maria 

315 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei  
Ciobănel Dorinela-Luminița 

316 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului 
Loluță Petrică 

317 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei  
Mărgean Mirabela 

318 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului 
Stegar Marcel 

319 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei  
Stoian Paula-Claudia 

320 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei  
Tudor Elena 

321 august 30  privind încetarea plății indemnizației de însoțitor, cuvenite domnului Pupăză 
Mihai 

322 august 30  privind încetarea plății indemnizației de însoțitor, cuvenite doamnei Tărăboi 
Nicoleta 

323 august 30 privind încetarea dreptului la alocația pt susținerea fam. doamnei  Marin Ana 



324 august 30  privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei  
Mărgean Cristina 

325 august 30  privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului 
Sofia Gheorghe 

326 august 30 privind acordarea ajutorului social  Chirilov Livica 

327 august 30 privind acordarea ajutorului social  Florea Pavel 

328 august 30 privind acordarea ajutorului social  Margean Petronela 
329 august 30 privind acordarea ajutorului social  Pandele Marinica 

330 august 30 privind acordarea ajutorului social  Padurean Neculai 

331 august 30 privind acordarea ajutorului social Pandel Florin  
332 august 30 privind acordarea ajutorului social  Padurean Lucica  

333 august 30 privind modificarea cuantumului ajutorului social Cercel Paraschiva Petronela 

334 august 30 privind modificarea cuantumului ajutorului social Ciobanel Dorinela Luminita 

335 august 30 privind modificarea cuantumului ajutorului social Margean Mariana 
336 august 30 privind modificarea cuantumului ajutorului social Padurean Ionel 

337 august 30 privind modificarea cuantumului ajutorului Loluta Petrica 

338 august 30 privind incetarea platii ajutorului social Margean Mirabela  
339 august 30 privind incetarea platii ajutorului social Marin Ana 

340 august 30 privind incetarea platii ajutorului social Sava Diana-Maria 

341 august 30 privind incetarea platii ajutorului social Sofia Gheorghe 
342 august 30 privind incetarea platii ajutorului social Apostol Olguta 

343 august 30 privind incetarea platii ajutorului social 

344 august 30 Privind acordare ajutor urgenta fam  Stefan Elena  
345 septembrie 01 privind indemnizația de însoțitor pentru minorul Mărgean David-Florin 

346 septembrie 01 Privind angajarea pe perioada nedeterminata a d lui TARABOI -COSTEL - LUIGI 

347 septembrie 01 privind angajarea pe perioada nedeterminata a d nei PUPĂZĂ PETRONELA  

348 septembrie 07 privind acordare ajutoare de urgență 
349 septembrie 22 privind convocare consiliu local  in sedinta ordinară 

350 septembrie 22 privind lista suplimentară produse de igienă 

351 septembrie 28  privind acordarea platii ajutorului social Apostol Olguta 
352 septembrie 28  privind acordarea platii ajutorului social  Bradu Felicia 

353 septembrie 28  privind acordarea platii ajutorului social Moldovan Petronela Maria 

354 septembrie 28  privind acordarea platii ajutorului social Hamlej Mircea 
355 septembrie 28 privind acordarea  platii ajutorului social Pandel Giorgiana Lia 

356 septembrie 28  privind  acordarea ajutorului social Onezeanu Constantin 

357 septembrie 28  privind acordarea ajutorului social Pupaza Vasile 
358 septembrie 28  privind acordarea ajutorului social Stoian Diana Gabriela 

359 septembrie 28  privind acordarea ajutorului social Stegari Cristina 

360 septembrie 28  privind acordarea platii ajutorului social Padurean Daniela 

361 septembrie 28  Privind modificarea  platii ajutorului social Popa Petru 

362 septembrie 28 Dispozitie privind modificarea platii ajutorului social Roman Veronica 
363 septembrie 28 Dispozitie privind  modificarea platii ajutorului social Stoian Constantin 

364 septembrie 28 Dispozitie privind reluarea platii ajutorului social Alistar Nicoleta 

365 septembrie 28 Dispozitie privind acordarea Tichetelor sociale pentru gradinita 
366 septembrie 30 Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei 

Pădurean Lucica 
367 septembrie 30 Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei 

Caraciuc Mirabela 
368 septembrie 30 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Florea Pavel 



369 septembrie 28 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Gălușteanu 
Emanuel-Claudiu 

370 septembrie 28 Privind numirea doamnei Iftimie Ana Maria in functia publica de executie de 
consilier juridic 

371 septembrie 28 privind promovarea  în grad profesional   a domnului Apopei Vasilică    în  
Consilier, clasa I,  grad profesional principal   din cadrul Compartimentului  fond 
funciar, registru agricol si arhivă 

372 septembrie 28 privind  promovarea  în grad profesional  a doamnei Florea Andreea  in  Consilier, 
clasa I,  grad profesional principal    din cadrul Compart.   financiar contabil, 

373 septembrie 28 privind promovarea  în grad profesional   a domnului Nechifor Claudiu  în  auditor 
, clasa I,  grad profesional principal   din cadrul Compartimentului  public intern 

374 septembrie 28 privind  promovarea  în grad profesional   a doamnei Rusu Iuliana -Alina  în  
Consilier achizitii publice, clasa I,  grad profesional principal    din cadrul 
Compartimentului   achiziții publice 

375 septembrie 28 privind lista suplimentară a produselor alimentare 

376 octombrie 01  privind încetarea indemnizației de însoțitor numitei Diaconu Rodica 
377 Octombrie 11  privind încetarea contractului individual de muncă domnului Biserică Mihai 

378 Octombrie 15  privind acordarea ajutorului de urgență domnului Băișanu Ioan 

379 Octombrie 19 privind numire Comisie receptie produse proiect cod smis144454 

380 octombrie 22 privind  convocarea Consiliului local in sedinta ordinara 
381 Octombrie 25 privind modificare si completarea dispozitiei nr. 370/2021 

382 Octombrie 26  privind acordarea platii ajutorului social Ciobănel Marcel 

383 Octombrie 26  privind acordarea platii ajutorului social  Onezeanu Elena 

384 octombrie 26  privind acordarea platii ajutorului social Padurariu Adrian 

385 Octombrie 26  privind acordarea platii ajutorului social Helepciuc Maricel 
386 Octombrie 26 privind modificarea platii ajutorului social Cercel Ionela Isaura 

387 Octombrie 26  privind  modificarea platii ajutorului social Nunuca Oana Liliana 

388 octombrie 26  privind modificarea ajutorului social Stegari Simionica 
389 Octombrie 26  privind modificarea ajutorului social Stegar Daniel Dumitru 

390 Octombrie 26  Privind modificarea ajutorului social Stegar Florin Bogdan 

391 Octombrie 26  privind incetarea ajutorului social Padurariu Alexandru 
392 octombrie 26  privind incetarea ajutorului social Popa Petru 

393 Octombrie 26  Privind reluarea platii ajutorului social Iacob Constantn 

394 Octombrie 26 Dispozitie privind reluarea platii ajutorului social Voicu Sinziana 

395 Octombrie 26 Dispozitie privind  acordarea tichete sociale pentru gradinita 
396 septembrie 26 Dispozitie privind incetarea  ajutorului social Ungureanu Aurel 

397 septembrie 26  privind modificarea cuantumului la plata alocației pentru susținerea familiei 
domnului Stegar Florin-Bogdan 

398 octombrie 26  privind modificarea cuantumului la plata alocației pentru susținerea familiei 
domnului Stegar Daniel-Dumitru 

399 Octombrie 26  privind modificarea cuantumului la plata alocației pentru susținerea familiei 
doamnei Anasiei Niculina 

400 Octombrie 26  privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei Cuciorvă 
Daniela 

401 Octombrie 26  privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei domnului Popa Petru 

402 Octombrie 29  privind acordarea indemnizației de însoțitor minorului Fundeanu Vlăduț-Andrei 
403 Noiembrie  02 Privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara , de indată 

404 Noiembrie  05 Privind constituirea Comisiei pentru receptia bunurilor, seviciilor si lucrarilor din 
cadrul Primariei comunei Baia 



405 Noiembrie  09 Privind revocarea dispozitiei nr. 383 /26.10.2021 privind acordare ajutor social 

406 Noiembrie  09 Privind aprobarea planului de servicii pt fam Lupu Izabela -Florentina 

407 Noiembrie  09 Privind aprobarea planului de servicii pt fam minorelor Onceanu Andreea-
Rebeca, Onceanu Livia -Petronela 

408 Noiembrie  11 Privind constituirea comisiei pentru predarea bunurilor de retur aferente 
serviciuluinpublic de alimentare cu apa si canalizare, realizate in comuna Baia 

409 Noiembrie  15 Privind constituirea Comisiei receptive la terminarea lucrarilor ,, Modernizare 
sistem iluminat public….” 

410 Noiembrie  16 Privind organizarea Comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor, 
datoriiilor si a capitalurilor propria pe anul 2021…” 

411 Noiembrie  17 Privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara , de indata, 
412 Noiembrie  17 Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinere familie 

413 Noiembrie  17 Privind modificarea si completarea art.1 din Dispozitia primarului nr. 
162/12.03.2019 

414 Noiembrie  18 Privind modificare alocatie pentru sustinerea familiei 

415 Noiembrie  19 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinară 
416 Noiembrie  22 privind numirea unui curator pentru minora GUȚĂ  MARIA- ANDREEA  

417 Noiembrie  22 Privind modificare alocatie pentru sustinerea familiei 

418 Noiembrie  24  privind modificarea platii ajutorului social Cercel Fernando-Lilian 

419 Noiembrie  24  privind modificarea platii ajutorului social  Gavriloaia Petru 
420 Noiembrie  24  privind încetarea platii ajutorului social Aioanei Georgeta 

421 Noiembrie  24  privind acordarea platii tichetelor sociale pentru gradinita 

422 Noiembrie  26 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne 
pentru perioada sezonului rece noiembrie202martie 2022 

423 Noiembrie  26  privind  modificarea platii ajutorului social Padurean Ionel 
424 Decembrie 02 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru minorul Rotarita Sebastian Petru 

425 Decembrie 09 privind numirea unui curator pentru minora Guță Maria Andreea 

426 Decembrie 10 privind convocarea Consiliului local in sedință ordinară  
427 Decembrie 15 privind desemnarea comisiei de evaluare oferte pentru procedura simplificata  - 

Servicii de salubrizate  
428 Decembrie 15 privind acordare ajutoare de urgență 

429 Decembrie 21 Privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

430 Decembrie 21 privind încetarea platii ajutorului pentru încălzire,  Iftimie Elena ,Naiman Ionel 
431 Decembrie 21  privind modificarea platii ajutorului pentru încălzire, Rosca Mihai 

432 Decembrie 22  privind modificarea platii ajutorului social Stegari Simionica 

433 Decembrie 22  privind încetarea platii ajutorului social Rosca Panorica 
434 Decembrie 22 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne 

pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022 
 


