
Secretar,

Anexă la adresa nr.
privind Dispozițiile Primarului

Numărul și data 
dispoziției Denumirea actului administrativ (conform titlului actului administrativ) Act cu caracter normativ       

DA=1/NU=0

Obiecțiile formulate de 
secretarul U.A.T-ului       

DA=1/NU=0
1 2 3 4

125/25.08.2021
Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară de îndată  

pentru data de 26.08.2021, ora 15.00 . Ședința se desfășoară prin mijloace 
electronice conform art. 134 alin.(5), lit. a2

0 0

126/25.08.2021
Privind înființarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul U.A.T. 

Comuna Gura Teghii 0 0

127/25.08.2021

Privind încetarea prin demisie a contractului individual de muncă al doamnei 
Mincu Georgiana - Alina, având funcția contractuală, pe perioadă determinată 

de consilier personal al primarului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău 

0 0

128/25.08.2021

Privind numirea doamnei Mincu Georgiana - Alina, în funcția publică de 
execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul 
,,Administrație publică, Juridic, Agricol, Urbanism, Stare civilă și Resurse 
umane" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura 

Teghii, județul Buzău

0 0

129/25.08.2021
Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Leonte Andrei - 

Mădălin, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă a 
asistentului personal Leonte Mihai, în anul 2021

0 0

130/31.08.2021

Privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru 
desfășurarea perioadei de stagiu al doamnei Mincu Georgiana - Alina, 

inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, Compartimentul 
0 0

131/09.09.2021 Privind delegarea exercitării atribuțiilor de stare civilă 0 0

132/09.09.2021
Privind acordarea indemnizaței de însoțitor pentru doamna Posea Elena, 

persoană cu handicap grav 0 0

133/09.09.2021
Privind delegarea unor atribuții de asistență socială, autoritate tutelară și 

protecția copilului 0 0

134/09.09.2021 Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară pentru 
data de 22.09.2021, ora 18.00 la sediul primăriei Gura Teghii, sala de ședințe

0 0

135/16.09.2021 Privind stabilirea salariului doamnei Negru Andreea - Mădălina, având funcția 
de Șef-serviciu la Serviciul Public de Utilități Publice Gura Teghii

0 0

136/22.09.2021
Privind numirea unui membru din aparatul de specialitate al primarului în 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian" Gura Teghii 
în anul șolar 2021 - 2022

0 0

137/27.09.2021
Privind delegarea unor atribuții de serviciu doamnei Mincu Georgiana - Alina

0 0

138/30.09.2021

Privind suspendarea raportului de serviciu a functionarului public de execuție 
Eftime Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul 
financiar, contabilitate, impozite și taxe, achiziții publice, pentru concediul de 

acomodare de maxim un an care include și perioada de încredințare
0 0

139/30.09.2021 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Ceompec 
Liliana

0 0

140/30.09.2021 Privind încetarea deptului de ajutor social (V.M.G.) - Manea Adrian 0 0

141/30.09.2021 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Chirac 
Mădălina - Ancuța

0 0

142/30.09.2021 Privind încetarea dreptului la ajutor soial (V.M.G.) Balaz Ioana 0 0
143/30.09.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Frățiloiu Constantin 0 0
144/30.09.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Vlad Maria 0 0
145/30.09.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Simion Mariana 0 0
146/01.10.2021 Privind rectificarea actului de căsătorie pentru Marcu Georgian și 0 0
147/05.10.2021 Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Chirac Raissa-Elena 0 0

148/05.10.2021 Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul Argăseală Constantin-
Genovel

0 0

149/05.10.2021
Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Tudor Raisa-Anne-Mary

0 0

150/05.10.2021
Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Furtună Denisa-Gabriela

0 0

151/05.10.2021 Privind aprobarea planului de Servicii pentru minora Leonte Larisa-Elena 0 0

152/05.10.2021
Privind aprobarea planului de Servicii pentru minorul Leonte Andrei-Mădălin

0 0

153/05.10.2021 Privind aprobarea planului de Servicii pentru minora Dragu  Andreea-Gabriela-
Elena

0 0

154/05.10.2021
Privind aprobarea planului de Servicii pentru minorul Perțea Constantin-

Andrei
0 0

comunei Gura Teghii



Secretar,

155/18.10.2021

Privind numirea Comisiei de concurs și a comisiei de sluționare a contestațiilor 
pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție de consilkier 

achiziții publice, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului 
Financiar, Contabilitate, Impozite și taxe, Achiziții publice

0 0

156/25.10.2021
Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  doamnei 

Mîrzescu Valerica 0 0

157/25.10.2021
Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  doamnei 

Ghinescu Manuela-Cătălina 0 0

158/26.10.2021
Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința de îndată pentru 

data de 26.10.2021, ora 16,00. Ședința se va desfășura prin mijloace 
electronice conform art. 134 alin.(5) lit. a2

0 0

159/28.10.2021 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei 
Bogzoiu Mălina

0 0

160/28.10.2021 Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară pentru 
data de 29.10.2021

0 0

161/29.10.2021 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei 
Țiboacă Rodica

0 0

162/29.10.2021 Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei 
Corbu Elena-Mihaela

0 0

163/29.10.2021 Privind reluarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Grama 
Cristina

0 0

164/29.10.2021

Privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 54/25.03.2021privind 
incetarea suspendarii raportului de serviciu al doamnei Moldoveanu Irina , 
avand functia publica de executie de referent, grad profesional aisistent din 

cadrul compartimentului ,,Administratie publica, Juridic, Agricol, Urbanism, 
Stare Civila si resurse umane

0 0

165/29.10.2021
Privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime  pentru d-na 
Moldoveanu Irina, salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 0 0

166/04.11.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgenta 0 0

167/04.11.2021 Privind reincadrarea cu contract individual de munca a doamnei JERCAN 
GEORGETA

0 0

168/12.11.2021
Privind numirea doamnei Serban Elena-Sorina in functia publica de executie 

de consilier clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului 
Administratie publica, juridic, Agricol, Urbanism, Stare civila si resurse 

umane

0 0

169/12.11.2021 Privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenita pentru persoana cu 
handicap grav, FURTUNA DENISA-GABRIELA pe perioada concediului de 
odihna al asistentului personal FURTUNA NARCISA-ALINA, in anul 2021

0 0

170/12.11.2021
Privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenita pentru persoana cu 
handicap grav, CHIRAC LUCICA pe perioada concediului de odihna al 

asistentului personal JERCAN GEORGETA, in anul 2021
0 0

171/22.11.2021
Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid 

și/sau petrolier precum și suplimentul de energie. 0 0

172/23.11.2021

Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința deîndată pentru 
data de 23.11.2021, cu posibilitatea erxprimării votului începând cu ora 9:00. 
Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134, alin(5), lit. 

a2
0 0

173/23.11.2021
Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pascov Maria-

Denisa, asistent personal al persoanei cu handicap Pescaru Vasile. 0 0

174/24.11.2021 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Teghii în ședința 
ordinară pentru data de 26.11.2021.

0 0

175/25.11.2021 Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fierea 
Vasilica-Simona.

0 0

176/25.11.2021
Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.)  d-lui Anghel Constantin.

0 0

177/25.11.2021
Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.)  d-lui Roșcoiu Constantin.

0 0

178/25.11.2021 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Chirac 
Adrian.

0 0

179/25.11.2021 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fierea 
Elena.

0 0

180/25.11.2021 Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru dl. Argăseală 
Constantin-Genovel.

0 0

181/25.11.2021 Privind acordarea stimulentului educațional pentru lunile septembrie și 
octombrie.

0 0

182/08.12.2021
Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința deîndată pentru 

data de 08.12.2021. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform 
art. 134, alin(5), lit. a2

0 0

183/13.12.2021
Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința deîndată pentru 

data de 13.12.2021. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform 
art. 134, alin(5), lit. a2

0 0



Secretar,

184/13.12.2021
Privind constituirea comisiei de inventariere si de casare a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din cadrul unitatii 
administrativ-teritoriale.

0 0

185/17.12.2021
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Teghii în ședința de 

indata pentru data de 17.12.2021. Ședința se va desfășura prin mijloace 
electronice conform art. 134, alin(5), lit. a2

0 0

186/21.12.2021 Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid 
și/sau petrolier precum și suplimentul de energie.

0 0

187/23.12.2021 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021 0 0

188/23.12.2021
Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința ordinară, pentru 

data de 30.12.2021, ora 18:00 0 0

189/29.12.2021 Privind modificarea dreptuluila alocația pentru susținerea familiei dnei VLAD 
IONELA-ELENA , 

0 0

190/29.12.2021
Privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui FRĂȚILOIU 

CONSTANTIN , 0 0

191/29.12.2021 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  dnei 
CORBU VASILICA, 

0 0

192/29.12.2021 Privind modificarea dreptuluila alocația pentru susținerea familiei dnei NICI 
AIDA , 

0 0

193/29.12.2021 Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei VOICU 
GABRIELA, 

0 0

194/29.12.2021 Privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui NEAGA ION , 0 0

195/29.12.2021 Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  dnei 
MÎRZESCU ELENA, 0 0


