
   

Dispozițiile Primarului

Numărul și data dispoziției Denumirea actului administrativ                                                                    (conform titlului actului 

administrativ)

1 2

Dispozitia nr. 1       din 20.01.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni petrolieri, familiilor si persoanelor sinure care au depus 

cerere in perioada ianuarie - martie 2021

Dispozitia nr. 2       din 22.01.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Pogoria  in sedinta ORDINARA  pe luna ianuarie in data de 29.01.2021

Dispozitia nr. 3      din 29.01.2021 privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numita DASCALU ILINCA, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 4  din 29.01.2021  privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numitul BAETELU  MAFTEI, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 5     din 29.01.2021 privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numita EPURE ILINCA, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 6     din 29.01.2021 privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numitul RADUCU VIRGIL, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 7     din  9.01.2021 privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  acordata  minorului BEDEREAG CRISTIAN, persoana cu handicap grav, reprezentat 

prin  tatal sau, BEDEREAG DANUT

Dispozitia nr. 8  din 29.01.2021 privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  acordata  minorului  ANDRONACHE BOGDAN – ANDREI, persoana cu handicap 

grav ,reprezentat  prin tatal sau, ANDRONACHE PETRICA          

Dispozitia nr. 9  din 29.01.2021 privind  stabilirea salariului de baza lunar al domnului  PANAETE DANIEL,  avand functia  contractuala de executie de asistent 

personal al persoanei cu handicap  grav, PANAETE MARIAN

Dispozitia nr. 10 din 29.01.2021 privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei COCOS RUXANDA,  avand functia  contractuala de executie de asistent 

personal al persoanei cu handicap  grav, COCOS NECULAI

Dispozitia nr. 11 din 29.01.2021 privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei VLADOI PETRUTA,  avand functia  contractuala de executie de asistent 

personal al persoanei cu handicap  grav, FORTU TUDORITA

Dispozitia nr. 12 din 29.01.2021 privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei VISAN FLORICA- VIORICA,  avand functia  contractuala de executie de 

asistent personal al persoanei cu handicap  grav, VISAN ALEXANDRU - MADALIN

Dispozitia nr. 13 din 29.01.2021 privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei CIUNAE GEORGIANA – NICOLETA, avand functia  contractuala de 

executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, SANDU EVA- MARIA

Dispozitia nr. 14 din 29.01.2021 Privind  stabilirea cuantumului brut a  indemnizatiei Primarului  comunei Podgoria, judetul Buzau, dl. CHIRU MARIUS VIOREL, 

incepand cu data  de   1 februarie 2021

Dispozitia nr. 15 din 29.01.2021 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei  lunare a domnului IORGA DAMIAN, viceprimar al comunei Podgoria, judetul 

Buzau, incepand  cu data  de 1.02.2021

Dispozitia nr. 16 din 29.01.2021 Acordarea unui sprijin financiar domnului OANCEA DUMITRU , domiciliat in comuna Podgoria, Judetul Buzau 

comunei Podgoria  2021

Secretar,



Dispozitia nr. 17 din 29.01.2021 Acordarea  dreptului  la locatia pentru sustinerea  familiei  doamnei MOLDOVEANU RODICA - ROZALIA, domiciliata in 

comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia  nr. 18 din 29.01.2021 Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia d-nei MOCANU NUȚA

Dispozitia  nr. 19 din 29.01.2021 Acordarea  dreptului  de ajutor social familie  d-lui BOBIC PAVEL 

Dispozitia  nr. 20 din 29.01.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustienrea familiei  tip II pentru familia d-nei CORBU MARGARETA 

Dispozitia  nr. 21 din 29.01.2021 Modificarea  cuantumului  ajutorului social acordat  familiei d-lui NASTASE VASILE

Dispozitia  nr. 22 din 29.01.2021 Incetarea dreptului de ajutor social acordat d-nei OANCEA MIHAELA CRISTINA 

Dispozitia  nr. 23 din 29.01.2021 Modificarea  cuantumului  ajutorului social acordat  familiei d-lui BADEA FLORIN

Dispozitia  nr. 24 din 29.01.2021 Modificarea cuantumului la alocatia pentru sustinerea familiei numitului BADEA FLORIN 

Secretar,


