
       

Registrul  Dispozitiilor Primarului comunei Podgoria - 2020

Numărul și data 

dispoziției

Denumirea actului administrativ (conform titlului actului administrativ)

1 2

Dispozitia nr.  1            

din 6.01.2020

Convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta de indata  pe luna ianuarie, in data de 7.01.2020

Dispozitia nr. 2 din 

15.01.2020

privind  desemnarea doamnei  ENACHE VERONICA, referent   la Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul  Buzau pentru 

supravegherea  si indrumarea numitului GUGOASA GIGI IULIAN  pentru care, prin Sentinta Penala  nr. 174/28.10.2019 (ramasa definitiva la data de 15.11.2019  prin neapelare) pronuntata in 

dosarul penal   nr. 138/287/2019 a Judecatoriei Rm Sarat,  s-a dispus   respectarea   obligatiei de a presta munca neremunerata  in folosul comunitatii, pe o perioada de 100 zile(200ore)  in cadrul 

Primariei comunei Podgoria 

Dispozitia nr. 3 din 

22.01.2020

Convocarea Consiliului local  al comunei Podgoria in sedinta ORDINARA  pe luna IANUARIE in data de 31.01.2020

Dispozitia nr. 4 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei  ANDRONE NICOLETA, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, ENACHE 

MARGHEOALA

Dispozitia nr. 5 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei  ASANACHE AURICA, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, DIBU NICU - MARIAN

Dispozitia nr. 6 din 

31.01.2020

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. 7 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei  DASCALU MARIA, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, DASCALU ALIN - DANIEL 

Dispozitia nr. 8 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al domnului DOGARU LUCIAN, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, DOGARU STELUTA  

Dispozitia nr. 9 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al domnului GEAMAN  SORINEL, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, GEAMAN MARIUS – 

GEORGIAN   

Dispozitia nr.10 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei GHEORGHE ILEANA, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, TRESTIANU MACOVEI    

Dispozitia nr. 11 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei MOCANU MIHAELA LUMINITA, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, MOCANU 

MIREL GEORGE     

Dispozitia nr. 12 din 

31.01.2020

privind  stabilirea salariului de baza lunar al doamnei PANAETE MIHAELA, avand functia  contractuala de executie de asistent personal al persoanei cu handicap  grav, PANAETE MARIAN     

Dispozitia nr. 13 din 

31.01.2020

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. 14 din 

31.01.2020

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. 15 din 

31.01.2020

privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru minorul ANDRONACHE BOGDAN – ANDREI, persoana cu handicap grav, prin tatal sau, ANDRONACHE PETRICA          

Dispozitia nr. 16 din 

31.01.2020

privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru minorul BEDEREAG CRISTIAN, persoana cu handicap grav, prin tatal sau, BEDEREAG DANUT

Dispozitia nr. 17 din 

31.01.2020

privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numitul RADUCU VIRGILIU, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 18 din 

31.01.2020

privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numita EPURE ILINCA, persoana cu handicap grav

Secretar,



Dispozitia nr. 19 din 

31.01.2020

privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numita TANASE AURICA, persoana cu handicap grav, prin curatorul sau special, TANASE CONSTANTIN  

Dispozitia nr. 20 din 

31.01.2020

privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numitul TRESTIANU IONASCU, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 21 din 

31.01.2020

privind  stabilirea indemnizatiei de insotitor  pentru numitul BUSUIOC VASILE, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 22 din 

31.01.2020

Privind  incetarea acordarii indemnizatiei lunare cuvenite  numitului BUSUIOC VASILE,  persoana cu handicap  grav, urmare decesului acestuia

Dispozitia nr. 23 din 

31.01.2020

Acordarea  dreptului la  stimulentul  educational  sub forma  de tichete  sociale, potrivit Legii 248/2015 privind stimularea participarii in invatatmantul prescolar a copiilor provenind  din familii 

defavorizate, pe luna ianuarie 2020

Dispozitia nr. 24 din 

31.01.2020

Incetarea dreptului  la alocatie  pentru sustinerea familiei tip II - pentru familia d-lui DOBRE SANDEL

Dispozitia nr. 25 din 

31.01.2020

Incetarea dreptului  la alocatie  pentru sustinerea familiei tip II - pentru familia d-lui MOISE DANIEL

Dispozitia nr. 26 din 

31.01.2020

Incetarea dreptului la alocatie pntru sustinerea familiei tip II - pentru familia d-lui ASANACHE MARIAN 

Dispozitia nr. 27 din 

31.01.2020

Incetarea dreptului  de ajutor social  d-nei CHELARU  VALENTINA NUTA

Dispozitia nr. 28 din 

31.01.2020

Incetarea dreptului  de ajutor social  d-lui MERISOR ION 

Dispozitia nr. 29 din 

31.01.2020

Incetarea dreptului de ajutor social  d-nei ROSU EUGENIA  CRISTINA 

Dispozitia nr.30 din 

31.01.2020

Incetarea dreptului de ajutor social  d-lui BURLACU COSMIN VIORUT

Dispozitia nr. 31 din 

31.01.2020

Reluarea platii dreptului  de ajutor social pentru  familia d-lui PANAETE MARIAN 

Dispozitia nr. 32 din 

31.01.2020

Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  doamnei ROMAN  CARMEN RODICA, domiciliata in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 33 din 

31.01.2020

Acordarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui MOCANU MARIAN, domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 34 din 

31.01.2020

Modificarea drepturilor acordate  d-lui SANDU PETRICA, in baza Legii  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza legii nr. 277/2010 privind 

alocatia  pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispozitia nr. 35 din  

12.02.2020

Convocarea Consiliului local al comunei Podgoria  in sedinta ordinara pe luna FEBRUARIE  in data de 18.02.2020

Dispozitia nr. 36 din  

28.02.2020

Incetarea indemnizatiei  lunare acordata domnului TRESTIANU IONASCU, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 37 din  

28.02.2020

Acordarea  indemnizatiei  lunare pentru persoana  cu handicap MOISAC STANCA

Dispozitia nr. 38 din  

28.02.2020

Acordarea  dreptului de ajutor pentru familia d-lui NEACSU MACOVEI

Dispozitia nr. 39 din  

28.02.2020

Acordarea dreptului de ajutor social pentru familia d-lui PENEA AUREL GOGA 

Dispozitia nr. 40 din  

28.02.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui PERCA GIMI COSTEL 

Dispozitia nr. 41 din  

28.02.2020

Incetarea  dreptului de ajutor social  d-lui STANCA IONEL 

Dispozitia nr. 42 din  

28.02.2020

Modificarea cuantumului la alocatia pentru sustinerea familiei  numitului  ANDRONE ION 

Dispozitia nr. 43 din  

28.02.2020

Acordarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei doamnei MORARU ILEANA, domiciliata in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 44 din  

28.02.2020

Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei SAVULESCU CRISTINA, domiciliata in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 45 din  

28.02.2020

Acordarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei d-lui FLORESCU MACOVEI  - FLORIN, domiciliat  in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Secretar,



Dispozitia nr. 46 din  

28.02.2020

Acordarea unui sprijin financiar doamnei BALASA LIVIA, domiciliata in sat PODGORIA, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 47 din  

28.02.2020

Acordarea unui sprijin financiar  doamnei MORARU ILEANA, domiciliata in SAT PODGORIA, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 48 din  

28.02.2020

Acordarea unui sprijin financiar  doamnei MORARU MARICICA, domiciliatat in sat PODGORIA, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 49 din  

28.02.2020

Acordarea unui sprijin financiar doamnei HIRJU MARIA, domiciliata in sat PODGORIA, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 50 din         

14.03.2020

Aprobarea unor masuri orgazatorice  pentru gestionarea  epidemiei de Coronavirus  SARS - CoV - 2

Dispozitia nr. 51 din  

25.03.2020

Revocarea Dispozitiei Primarului  comunei Podgoria  nr. 50 din 14.03.2020 privind  aprobarea  unor masuri  organizatorice  pentru  gestionarea  epidemiei de Coronavirus  SARS - CoV - 2

Dispozitia nr. 52             

din 25.03.2020

Convocarea Consiliului local  al comunei Podgoria in sedinta ordinara pe luna MARTIE , in data de 31.03.2020

Dispozitia nr. 53         

din  25.03.2020

Privind trecerea la gradatia V a doamnei   ENACHE VERONICA, functionar public de executie,  referent,  gradul profesional superior, gradatia IV,   la Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau,  conform transei de vechime in munca de peste 20 ani 

Dispozitia nr. 54             

din 31.03.2020

Incetarea dreptului de ajutor social  d-lui CHIOVEANU CONSTANTIN 

Dispozitia nr. 55            

din  31.03.2020

Acordarea unui sprijin financiar domnului MUNTENU VALENTIN, domiciliat in sat COTATU, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 56                    

din 31.03.2020

Acordarea dreptului de ajutor social  familiei domnului  PENEA PAUL

Dispozitia nr. 57                         

din 31.03.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-nei BORCAN MIRELA

Dispozitia nr. 58                            

din 31.03.2020

Acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale, potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii  in invatamantul prescolar  a copiilor  provenind  din familii 

defavorizate, pe  luna februarie 2020

Dispozitia  nr. 59                    

din 31.03.2020

Acordarea unui sprijin financiar doamnei STANCA MARIA, domiciliata in municipiul Rm Sarat , judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 60              

din 31.03.2020 

Acordarea  unui sprijn financiar  doamnei OANCEA MIHAELA  CRISTINA, domiciliata in sat TABACARI, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 61                  

din 31.03.2020

Acordarea unui sprijin financiar doamnei IBRIS VICTORITA, domiciliata in sat COTATCU, comuna PODGORIA, judetul BUZAU

Dispozitia  nr. 62              

din 31.03.2020

Acordarea unui sprijin financiar domnului  GUGOASA GEORGEL, domiciliat in sat COTATCU, comuna PODGORIA,  judetul BUZAU

Dispozitia nr. 63             

din 24.04.2020

Convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta ORDINARA pe luna APRILIE  in data 30.04.2020

Dispozitia  nr. 64             

din 30.04.2020

Acordarea indemnizatiei lunare pentru  persoana  cu handicap BAETELU MAFTEI

Dispozitia  nr. 65               

din 30.04.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-nei  MOLDOVEANU RODICA ROZALIA

Dispozitia  nr. 66             

din 30.04.2020

Acordarea dreptului la stimulentul educational  sub forma  de tichete sociale , potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimulentul participarii  in invatamantul prescolar  a copiilor provenind  din familii 

defavorizate, pe luna MARTIE 2020

Dispozitia  nr. 67            

din 30.04.2020

Acordarea dreptului la stimulentul educational   sub forma  de tichete sociale , potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimulentul participarii  in invatamantul prescolar  a copiilor provenind  din familii 

defavorizate, pe luna APRILIE 2020

Dispozitia  nr. 68             

din 30.04.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-nei BALAN CATALINA 

Dispozitia  nr. 69              

din 30.04.2020

Acordarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea  familiei doamnei  BALAN CATALINA, domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia 70                              

din 30.04.2020

Modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei  d-ni POTERASU MARIA

Dispozitia  nr.71                     

din 30.04.2020

Incetarea  dreptului de ajutor social  d-lui SIMIOANA MARIAN

Secretar,



Dispozitia  nr.72            

din 30.04.2020

Acordarea unui sprijin financiar  domnului SIMIOANA COSTEL, domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 73                

din 20.05.2020

Constituirea  Comisiei comunale Podgoria privind recensamantul general agricol, runda 2020

Dispozitia nr. 74           

din 22.05.2020

Convocarea Consiliului local  al comunei Podgoria in sedinta ORDINARA pe luna MAI in data de 29.05.2020

Dispozitia nr. 75              

din 29 mai 2020

Incetarea indemnizatiei  lunre acordata doamnei TANASE AURICA, persoana  cu handicap

Dispozitia nr. 76             

din 29.05.2020

Acordarea indemnizatiei lunare  pentru persoana cu handicap  ION AUREL 

Dispozitia  nr. 77           

din 29.05.2020

Reluarea activitatii  ca urmare a  incetarii suspendarii  contractului individual de munca al doamnei BUZOIANU MARINELA - CATALINA, in functia contractuala de executie de asistent personal 

al persoanei cu handicap grav, BUZOIANU GEORGETA 

Dispozitia nr. 78           

din 29.05.2020

Incetarea dreptului de ajutor social, d-lui DAROGA MARIAN 

Dispozitia nr. 79                

din 29.05.2020

Incetarea  dreptului de ajutor social d-lui PIRNUS ION 

Dispozitia nr. 80                

din 29.05.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia d-lui IONITA NECULAI 

Dispozitia  nr. 81              

din 29.05.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia d-lui GUGOASA GHEORGHE 

Dispozitia nr. 82               

din 29.05.2020

Suspendarea dreptului de ajutor  pentru familia d-lui BUGA MADALIN 

Dispozitia nr. 83                

din 29.05.2020

Suspendarea  dreptului de ajutor social pentru familia d-lui PERCA GIMI COSTEL 

Dispozitia nr.  84          

din 29.05.2020

Suspendarea  dreptului de ajutor social pentru familia d-nei APALAGHIA NECULINA 

Dispozitia nr. 85                

din 29.05.2020

Modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei d-nei MOCANU PAPUSA

Dispozitia nr. 86              

din 29.05.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui PANAETE MARIAN

Dispozitia nr. 87               

din 29.05.2020

Acordarea dreptului de ajutor  familiei d-lui NEAGU VALENTINA

Dispozitia nr. 88              

din 29.05.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui ZAMFIR MATEI 

Dispozitia nr. 89             

din 29.05.2020

Acordarea unui sprijin financiar  doamnei MOLDOVEANU RODICA ROZALIA, domiciliata in sat  COTATCU, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 90             

din 29.05.2020

Acordarea unui sprijin financiar domnului DAROGA GEORGEL, domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 91                

din 29.05.2020

Incetarea dreptului de ajutor social d-lui TATU NASTASE 

Dispozitia nr. 92             

din  4.06.2020

Numirea domnului Vasii Romus in calitate de curator special al persoanei cu handicap accentuat,  VASII GHEORGHE 

Dispozitia nr. 93                  

din 15.06.2020

Incetarea acordarii indemnizatiei lunare acordata  persoanei cu handicap grav, ION AUREL 

Dispozitia nr. 94                    

din 15.06.2020

Privind constituirea Grupului de lucru care va asigura derularea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Dispozitia nr. 95                 

din 24.06.2020

Convocarea Consiliului locl al comunei Podgoria in sedinta ordinara pe luna IUNIE in data de 30.06.2020

Dispozitia nr. 96             

din 29.06.2020

Privind    constituirea Comisiei comunei Podgoria pentru recensamantul populatiei si locuintelor in anul 2021

Dispozitia nr.97                   

din 30.06.2020

Suspendarea  dreptului de ajutor social pentru familia d-lui BUDICA SILVIAN 

Dispozitia nr. 98               

din 30.06.2020

Suspendarea  dreptului de ajutor social pentru familia d-lui  OLTEANU RADU 

Secretar,



Dispozitia nr. 99              

din 30.06.2020

Reluarea platii dreptului de ajutor social pentru familia d-lui BUGA MADALIN 

Dispozitia nr.100             

din 30.06.2020

Reluarea platii dreptului de ajutor social pentru familia d-lui PERCA GIMI 

Dispozitia nr.101                        

din 30.06.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei  d-nei ROTARU VALENTINA 

Dispozitia nr.102                     

din 30.06.2020

Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  doamnei DAFINOIU DANIELA, domiciliata in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 103                 

din 30.06.2020

Modificarea cuantumului la alocatia pentru sustinerea familiei  numitei ALEXANDRU MARINELA

Dispozitia nr. 104               

din 30.06.2020

Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia  d-nei FLORESCU OTILIA SIMONA 

Dispozitia nr. 105                 

din 30.06.2020

Acordarea unui sprijin financiar domnului DAROGA GEORGEL, domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 106 

din30.06.2020

Acordarea unui sprijin financiar domnului OPREA CONSTANTIN - PETRICA,   domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr.107                

din 30.06.2020

Acordarea unui sprijin financiar doamnei BALAN CATALINA, domiciliata in sat COTATCU , comuna PODGORIA

Dispozitia nr. 108                   

din 30.06.2020

Acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale, potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea  participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate, pe lunile MAI si IUNIE 2020

Dispozitia nr. 109               

din 24.07.2020

Convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta ORDINARA  pe luna IULIE   in data de 30.07.2020

Dispozitia nr.110           

din 31.07.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei  d-lui  ENE NICOLAE 

Dispozitia  nr.111            

din 31.07.2020

Acordarea  dreptului de ajutor social familiei  d-nei  TOADER STEFANA 

Dispozitia  nr.112            

din 31.07.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei  d-lui  ANTONACHE RADU 

Dispozitia  nr.113          

din 31.07.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social  pentru familia d-lui ONEL ADRIAN 

Dispozitia  nr.114               

din 31.07.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia d-lui TIGOIANU MARIN  

Dispozitia  nr.115             

din 31.07.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia d-lui   TRESTIANU MARIAN 

Dispozitia  nr.116          

din 31.07.2020

Suspendarea dreptului de ajutor  social pentru familia d-lui  BIZU COSTEL 

Dispozitia  nr.117             

din 31.07.2020

Reluarea platii dreptului  de ajutor social  pentru familia  d-lui OLTEANU RADU 

Dispozitia  nr.118             

din 31.07.2020

Reluarea platii dreptului  de ajutor social  pentru familia  d-nei APALAGHIA NECULINA 

Dispozitia  nr.119          

din 31.07.2020

Modificarea cuantumului ajutorului social acordat  familiei d-nei IBRIS  VICTORITA

Dispozitia  nr.120            

din 31.07.2020

Modificarea cuantumului ajutorului social acordat  familiei  numitului  DUMITRACHE MARIAN

Dispozitia  nr.121             

din 31.07.2020

Acordarea dreptului  la alocatia  pentru sustinerea familiei  domnului DAFINOIU  FLORIN, domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia  nr.122               

din 31.07.2020

Acordarea dreptului  la alocatia  pentru sustinerea familiei  doamnei  MUSTAFA FABIAN ARMANDO-IONEL , domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia  nr.123             

din 31.07.2020

Incetarea dreptului de ajutor social  d-lui SERBAN DUMITRU 

Dispozitia  nr.124             

din 31.07.2020

Modificarea cuantumului la alocatia  pentru sustinerea familiei  numitului SANDU PETRICA 

Dispozitia  nr.125             

din 31.07.2020

Incetarea contractului individual de munca al domnului DOGARU LUCIAN , asistent personal al persoanei cu handicap grav, DOGARU STELUTA, ca urmare a decesului persoanei cu handicap 

Secretar,



Dispozitia  nr.126             

din 4.08.020

Numirea doamnei PETROIANU MIHAELA - CATI  in calitate de curator special al persoanei cu handicap grav, PANAIT STEFAN 

Dispozitia  nr.127              

din 7.08.2020

Constituirea aparatului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 58 Pogdoria, necesar organizarii si desfasurarii alegerilor locale din 27.09.2020

Dipozitia nr. 128            

din 12.08.2020

Incadrarea doamnei PETROIANU MIHAELA- CATI ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, PANAIT STEFAN 

Dipozitia nr. 129             

din 26.08.2020

Stabilirea  locurilor speciale pentru afisajul electoral in vederea  organizarii si desfasurii  alegerilor  autoritatilor administratiei  publice locale din 27.09.2020

Dipozitia nr. 130             

din 25.08.2020

Convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta ORDINARA  pe luna AUGUST  in data de 31.08.2020

Dipozitia nr. 131           

din 25.08.2020

Stabilirea listei suplimentare  pentru distribuirea pachetelor  cu produse alimentare si a pachetelor  cu produse de igiena  din cadrul Programului P.O.A.D. 2019-2021 catre persoanele  aflate in 

situatii deosebite  de vulnerabilitate, din comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dipozitia nr. 132                    

din 31.08.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia domnului PREDOIU FANEL 

Dipozitia nr. 133              

din 31.08.2020

Acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea  familiei  domnului LEOPEA GEORGE, domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dipozitia nr. 134                       

din 31.08.2020

Modificarea  cuantumului la alocatia pentru sustinerea familiei  numitului NEACSU MACOVEI 

Dipozitia nr. 135               

din 31.08.2020

Modificarea  cuantumului  ajutorului social  acordat  familiei  doamnei DUMITRU LAMAIA 

Dipozitia nr. 136            

din 31.08.2020

Reluarea  platii dreptului   de ajutor social  pentru familia  domnului TIGOIANU MARIAN 

Dipozitia nr. 137             

din 31.08.2020

Reluarea  platii dreptului   de ajutor social  pentru familia  domnului ONEL  ADRIAN 

Dipozitia nr. 138            

din 31.08.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia domnului OLTEANU  RADU 

Dipozitia nr. 139 

din31.08.2020

Suspendarea dreptului de ajutor social pentru familia d-lui PREDOIU FANEL 

Dipozitia nr.  140                

din 14.09.2020

Incadrarea doamnei PINDARU RODICA ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, SUDITU VASILE

Dispozitia nr.141 

din17.09.2020

Convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta extraordinara (convocata de indata) in data de 18.09.2020

Dispozitia nr. 142               

din 25.09.2020

Desemnarea personalului tehnic necesar  pentru sprijinirea activitatii  birourilor electorale  ale sectiilor de votare,  in vederea  bunei organizari si desfasurari a alegerilor  locale  din 27.09.2020, in 

contextul pandemiei COVID - 19

Dispozitia nr. 143              

din 30.09.2020

Incetarea dreptului  la alocatie  pentru sutinerea familiei tip II, pentru familia d-lui  TANASE  FLORICA 

Dispozitia nr. 144               

din 30.09.2020

Incetarea dreptului  la alocatie  pentru sutinerea familiei tip II, pentru familia d-lui  FLORESCU  VALERIU MUGUREL 

Dispozitia nr. 145             

din 30 .09.2020

Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea  familiei  tip II pentru familia d-lui FLORESCU MACOVEI FLORIN 

Dispozitia nr. 146                

din 30.09.2020

Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea  familiei  tip II pentru familia d-nei  FLORESCU OTILIA - SIMONA 

Dispozitia nr. 147                 

din 30.09.2020

Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea  familiei  tip II pentru familia d-lui  IVANOF DANIEL

Dispozitia nr. 148             

din 30.09.2020

Incetarea dreptului de jutor  social a d-nei ASANACHE NICULINA 

Dispozitia nr. 149              

din 30.09.2020

Incetarea dreptului de ajutor social d-nei TOADER STEFANA

Dispozitia nr. 150                

din 30.09.2020

Modificarea  cuantumului  ajutorului  social  acordat familiei  d-lui PARAIPAN VICTOR 

Dispozitia nr. 151            

din 30.09.2020

Reluarea platii dreptului de ajutor social  petru familia  d-lui TRESTIANU MARIAN

Dispozitia nr. 152                

din 30.09.2020

Reluarea platii dreptului de ajutor social  petru familia  d-lui MARGINEANU VICTOR 

Secretar,



Dispozitia nr. 153               

din 30.09.2020

Incetarea dreptului de ajutor social d-nei STANCIU VIORICA

Dispozitia nr. 154                   

din 30.09.2020

Modificarea  cuantumului  ajutorului  social  acordat familiei  d-lui BARBULESCU AUREL

Dispozitia nr. 155                 

din 30.09.2020

Acordarea unui sprijin financiar doamnei BOTEA MARIANA, domiciliata in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 156                 

din 30.09.2020

Acordarea unui sprijin financiar domnului TUDOR STANEL, domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 157                 

din 30.09.2020

Acordarea unui  sprijin financiar doamnei  NEAGU VALENTINA, domiciliata in comua Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 158                 

din 30.09.2020

Acordarea dreptului de ajutor social d-nei  BADEA GINA 

Dispozitia nr. 159                       

din 30.09.2020

Acordarea dreptului de ajutor social d-lui BUDACU CRISTINEL

Dispozitia nr. 160                    

din 30.09.2020

Constituirea  comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor  pentru lucrarile executatein cadrul obiectivului de investitie " REPARATII DRUM COMUAL DC 120, COMUNA PODGORIA, 

JUDETUL BUZAU " 

Dipozitia nr.  161                 

din 27.10.2020

Incetarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului IORGA DAMIAN si reluarea activitatii in functia publica de executie  de inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 5 

la Compartimentul " Resurse umane, cadastru si Agricultura" din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau , ca urmare a  incetarii mandatului de viceprimar al 

comunei Podgoria

Dispozitia nr.162                 

din 27.10.2020

Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu ale domnului IORGA DAMIAN, functionar public de executie, inspector, gradul profesional superior, clasa I, gradatia 5, la  Compartimentul 

"Resurse Umane, Cadastru   si Agricultura”   din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau, pe perioada mandatului 2020-2024 

Dispozitia nr. 163                

din 27.10.2020

Incetarea  indemnizatiei lunare  acordata persoanei cu handicap grav, MOISAC STANCA 

Dispozitia nr. 164        

din 30.10.2020

Acordarea indemnizatiei lunare  pentru persoana  cu handicap grav, DASCALU ILINCA 

Dispozitia nr. 165                

din 30.10.2020

Stabilirea  locurilor  speciale  pentru afisajul electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor   pentru Senat si Camera Deputatilor  din  anul 2020

Dispozitia nr. 166                

din 30.10.2020

Incetarea contractului individual de munca al doamnei PANAETE MIHAELA, asistent personal al persoanei cu handicap grav, PANAETE MARIAN, prin acordul partilor 

Dispozitia nr. 167                

din 30.10.2020

Acordarea  dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei  domnului GHIMPU GEORGICA, domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 168               

din 30.10.2020

Reluarea platii dreptului de  ajutor social pentru familia d-lui MARGINEANU  VICTOR

Dispozitia nr. 169             

din 30.10.2020

Incetarea dreptului de ajutor social  d-lui PANTURU ION

Dispozitia nr. 170                 

din 30.10.2020

Incetarea dreptului de ajutor social  d-lui PRAHOVEANU  COSTEL

Dispozitia nr. 171              

din 30.10.2020

Incetarea  dreptului la alocatie  pentru sustinerea  familiei tip II, pentru familia  d-lui PRAHOVEANU COSTEL 

Dispozitia nr. 172                     

din 30.10.2020

Incetarea dreptului de ajutor social  d-lui IONITA NECULAI 

Dispozitia nr. 173             

din 30.10.2020

Stabilirea dreptului la ajutorul  petru incalzirea  locuintei  cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri,pentru familiile si persoanele singure cu venituri reduse, beneficiare ale  ajutorului social stabilit in 

conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021

Dispozitia nr. 174              

din 30.10.2020

Incetarea  dreptului de ajutor  social d-lui COSTANDA DUMITRU 

Dispozitia nr. 175             

din 30.10.2020

Incetarea dreptului de ajutor  social d-lui COSTACHE  CRISTIAN 

Dispozitia nr. 176           

din 30.10.2020

Acordarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei  domnului TANASE CONSTANTIN, domiciliat in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 177             

din 30.10.2020

Acordarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei  doamnei IVAN  MIHAELA , domiciliata in comuna Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 178               

din 30.10.2020

Acordarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei  doamnei IACOB SANDA, domiciliata  in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Secretar,



Dispozitia nr. 179            

din 30.10.2020

Acordarea dreptului  la alocatia pentru sustinerea familiei  domnului GUGOASA  IULIAN, domiciliat in comuna Podgoria

Dispozitia nr. 180                 

din 30.10.2020

Incetarea  dreptului  la alocatie  pentru sustinerea familiei tip I pentru familia dlui DAFINOIU DANIELA 

Dispozitia nr. 181              

din 30.10.2020

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei  domnului BADEA FLORIN, domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 182                

din 30.10.2020

Acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei  domnului TRESTIANU SILVIU IONUT, domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 183             

din 30.10.2020

Acordarea dreptului  la alocatia pentru sustinerea familiei  doamnei SCARLAT IONELIA - MIHAELA,  domiciliata in comuna Podgoria, Judetul Buzau 

Dispozitia nr. 184                

din 30.10.2020

Acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale, potrivit Legii nr. 248 / 2015 privin stimularea  participarii  in invatamantul prescolar  a copiilor  provenind din  familii 

defavorizate, pe luna septembrie 2020

Dispozitia nr. 185             

din 30.10.2020

Acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale, potrivit Legii nr. 248 / 2015 privin stimularea  participarii  in invatamantul prescolar  a copiilor  provenind din  familii 

defavorizate, pe luna octombrie  2020

Dispozitia nr. 186             

din 2.11.2020

Incadrarea  doamnei CIUNAE GEORGIANA - NICOLETA , ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, SANDU EVA- MARIA 

Dispozitia nr. 187              

din 2.11.2020

Incadrarea  domnului PANAETE DANIEL, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, PANAETE MARIAN 

Dispozitia nr. 188            

din 20.11.2020

 Privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila

Dispozitia nr. 189                   

din 20.11.2020

Privind    desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprjinirea  activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare, in vederea bunei organizari si desfasurari  a alegerilor pentru Senat Si 

Camera Deputatilor, in contextul pandemiei de COVID - 19

Dispozitia nr. 190                    

din 20.11.2020

 Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni, combustibili petrolieri, familiilor  si persoanelor  singure  care au depus  cerere  in perioada : noiembrie 2020- 

martie 2021

Dispozitia nr. 191                    

din 27.11.2020

Privind    convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta  extraordinara (convocata de indata) in data de 4 decembrie 2020

Dispozitia nr. 192              

din 27.11.2020

Incetarea  dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei  tip II pentru  familia d -lui BOTAS  VALENTIN 

Dispozitia nr. 193             

din 27.11.2020

Incetarea  dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei  tip II pentru  familia  d -lui   NANESCU STELIAN 

Dispozitia nr. 194             

din 27.11.2020

Incetarea dreptului la alocatie  pentru sustinerea familiei tip I pentru familia  d-lui CONSTANTIN RADU VALENTIN 

Dispozitia nr. 195            

din 27.11.2020

Incetarea dreptului  de ajutor  social d-lui  ROSU PETRICA 

Dispozitia nr. 196            

din 27.11.2020

Incetarea  dreptului  de ajutor social d-lui SANDU PETRICA 

Dispozitia nr. 197          

din 27.11.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui TANASELE MIHAI 

Dispozitia nr. 198             

din 27.11.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-nei ASANACHE  NICULINA  

Dispozitia nr. 199            

din 27.11.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui PURDEL GEORGE 

Dispozitia nr. 200               

din 27.11.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui FERARU MIHAI 

Dispozitia nr. 201            

din 27.11.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familie d-lui DEDIU  NICOLAE 

Dispozitia nr. 202              

din 27.11.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei  d-nei GUGOASA TINCA 

Dispozitia nr. 203                   

din 27.11.2020

Acordarea dreptului de ajutor social  familiei d-lui LEOPEA GEORGE 

Dispozitia nr.204             

din 27.11.2020

Acordarea  dreptului de ajutor social familiei d-lui IONITA MARIAN - VALENTIN 

Dispozitia nr. 205           

din 27.11.2020

Acordarea  dreptului de ajutor social familiei d-lui BADEA FLORIN 

Secretar,



Dispozitia nr. 206           

din 27.11.2020

Modificarea cuantumului  ajutorului social acordat familiei   d-lui MOCANU  CIPRIAN 

Dispozitia nr. 207            

din 27.11.2020

Modificarea cuantumului  la alocatia  pentru sustinerea familiei  numitului MOCANU CIPRIAN 

Dispozitia nr. 208                

din 27.11.2020

Acordarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei doamnei ASANACHE CLAUDIA , domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 209             

din 27.11.2020

Acordarea dreptului la alocatia  pentru sustinerea familiei domnului STEFANESCU CONSTANTIN DANIEL , domiciliat in comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Dispozitia nr. 210           

din 4.12.2020

 Privind  stabilirea  cuantumului brut al indemnizatiei  lunare a domnului IORGA DAMIAN, viceprimar al comunei Podgoria, judetul Buzau 

Dispozitia nr. 211 

din10.12.2020

Privind    convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta  extraordinara (convocata de indata) in data de 11 decembrie 2020

Dispozitia nr. 212            

din 17.12.2020

Convocarea Consiliului local  al comunei Podgoria,judetul Buzau, in sedinta ordinara pe luna decembrie  in data de 23.12.2020

Dispozitia nr. 213              

din 20.12.2020

Stabilirea  dreptului  la ajutorul  pentru incalzirea  locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor singure  care au depus  cerere in perioada  DECEMBRIE 2020 -   

MARTIE 2021

Dispozitia nr. 214            

din 20.12.2020 

Acordarea  dreptului la stimulentul educational  sub forma  de tichete sociale, potrivit Legii nr. 248/2015  privind stimularea   participarii  in invatamantul prescolar a copiilor  provenind  din familii  

defavorizate, pe luna DECEMBRIE 2020

Dispozitia nr. 215             

din 29.12.2020

Acordarea  dreptului la alocatia  pentru sustinerea  familiei  doamnei TANASE  IONELIA , domiciliata in comuna  PODGORIA, judetul BUZAU

Dispozitia nr. 216              

din  29.12.2020 

Acordarea  dreptului  de ajutor social d-lui LEONTE  MIHAI

Dispozitia nr. 217               

din 29.12.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui COSTACHE CRISTIAN

Dispozitia nr.218              

din 29.12.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui LEPADAT COSTACHE

Dispozitia nr. 219           

din 29.12.2020

Acordarea dreptului de ajutor social familiei d-lui ONEL VASILE

Dispozitia nr. 220            

din 29.12.2020

Constituirea comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor  pentru lucrarile executate  in cadrul obiectivului de investitie "REABILITARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL, SAT PODGORIA, 

COMUNA PODGORIA, JUDETUL BUZAU"

Dispozitia nr. 221              

din 29.12.2020

Modificarea cuantumului  ajutorului social  acordat familiei  d-nei BABOI AURICA

Dispozitia nr. 222             

din 29.12.2020

Modificarea cuantumului la alocatia  pentru sustinerea familiei  numitului  GUGOASA GIGI - IULIAN 

Dispozitia nr. 223            

din 31.12.2020

Acordarea unui sprijin financiar acordat domnului ALDEA  CONSTANTIN, domiciliat in satul PLESESTI, comuna PODGORIA, judetul BUZAU 

Secretar,


