Anexă la adresa nr.
471 5 February 2020
privind Dispozițiile Primarului comunei Viperesti

Numărul și data
dispoziției

Denumirea actului administrativ (conform titlului actului
administrativ)

Act cu
caracter
normativ

Obiecțiile formulate de
secretarul U.A.T-ului
DA=1/NU=0

DA=1/NU=0
1

2

26/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Zaharia
Steluta,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Sitaru
Mihaela,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Savu
Claudia,asistent personal pentru persoana cu handicap grav

27/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Cosma
Elena,asistent personal pentru persoana cu handicap grav

24/31.01.2020
25/31.01.2020

30/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Ghita
Marius,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Oprea
Cristina,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Iliescu
Elena asistent personal pentru persoana cu handicap grav

31/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Cosma
Lilica Ana,asistent personal pentru persoana cu handicap grav

28/31.01.2020
29/31.01.2020

Secretar,

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32/31.01.2020
33/32.01.2020
34/31.01.2020
35/31.01.2020
36/31.01.2020
37/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Stoian
Cătălina Florica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Dan
Vasilica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Cornea
Cristina,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Arsene
Simona
personal pentru
grav
privindElena,asistent
stabilirea cuantumului
brut al persoana
salariuluicudehandicap
baza pentru
Constantin Adriana Ionela,asistent personal pentru persoana cu handicap
grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Durnă
Viorica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Negoita
Doru,asistent personal pentru persoana cu handicap grav
privind stabilirea cuantumului brut al salariului brut al salariului de baza
pentru Ghita Rodica,asistent personal pentru persoana cu handicap grav

40/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Ilie
Violeta Valerica asistent -personal pentru persoana cu handicap grav

0

0

41/31.01.2020

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de baza pentru Negoita
Camelia Tatiana bibliotecar I în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Viperesti,judetul Buzau

0

0

42/31.01.2020

privind majorarea cuantumului indemnizatiilor pentru persoanele cu
handicap grav sau reprezentantilor legali ai acestora,domiciliati in
comuna Viperesti,judetul Buzau

0

0

38/31.01.2020

Secretar,

43/31.01.2020

privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav
conform Ordinului nr.794/380/2002 domnului Mihai Paul

Secretar,

0

0

.

Secretar,

