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358/03.09.2021 -privind aprobarea virării de credite 
bugetare în cadrul aceluiasi capitol 

bugetar,bugetul de venituri si cheltuieli al 

comunei Viperestipe anul 2021

NU NU

359/21.09.2021 -privind convocarea Consiliului Local al 

comunei Viperesti

NU NU

360/21.09.2021 -privind încetarea contractului individual 

de muncă doamnei Ion Claudia Florenta 
asistent personal al persoanei cu 

handicap Ion Gheorghe

NU NU

361/22.09.2021 -privind prelungirea contractului de 

munca doamnei Ghita Marinela,in 

functia de asistent personal pentru 

persoana cu handicap

NU NU

362/27.09.2021
-privind acordarea unui ajutor financiar 

de urgenta de înmormântare ,familiei 

numitei Udrea Viorica în conformitate cu 

prevederile Legii nr.416/2001
NU

NU

363/27.09.2021 -privind acordarea unui ajutor financiar 

de urgenta ,familiei numitei Ochiverzi 

Marieta în conformitate cu prevederile 

Legii nr.416/2001

NU NU

364/01.10.2021 privind acordarea ajutorului social 

titularului Aron Gheorghe Alin

NU NU

365/01.10.2021 privind încetarea dreptului la alocatia 

pentru sustinerea familiei domnului Aron 

Gheorghe Alin

NU NU

366/01.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia 

pentru sustinerea familiei si a 

cuantumului acesteia ce revine domnului 

Aron Valerica

NU NU

367/01.10.2021 privind încetarea dreptului la alocatia 

pentru sustinerea familiei doamnei 

Cosma Loredana Cerasela

NU NU

368/01.10.2021 privind încetarea dreptului la alocatia 

pentru sustinerea familiei doamnei 

Jerpelitu Cristina

NU NU
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369/01.10.2021 privind modificarea  cuantumului  

alocatiei pentru sustinerea familiei 

domnului Iliescu Florinel din com 

Viperesti,sat Tronari,jud. Buzau

NU NU

370/01.10.2021 privind modificarea cuantumului 

alocatiei pentru sustinerea familiei 

doamnei Mihai Maria din sat 

Viperesti,comuna Viperesti,judetul 

Buzau

NU NU

371/01.10.2021 privind modificarea cuantumului 

alocatiei pentru sustinerea familiei 

doamnei Stoian Daniela Carmen din sat 

Viperesti,comuna Viperesti,judetul 

Buzau

NU NU

372/01.10.2021 privind modificarea cuantumului 

alocatiei pentru sustinerea familiei  

doamnei Telegeanu Florentina

NU NU

373/01.10.2021 privind modificarea ajutorului social 

domnului Drezaliu Vasile 

NU NU

374/01.10.2021 privind modificarea ajutorului social 

domnului Telegeanu Eduard

NU NU

375/01.10.2021 privind încetarea dreptului la ajutor 

social familiei domnului Spânu Florin

NU NU

376/01.10.2021 privind încetarea dreptului la ajutorul 

social al familiei doamnei Manea Aura 

Viorica

NU NU

377/01.10.2021 privind încetarea suspendarăă platii 
dreptului de ajutor social domnului 

Bucur Ionel

NU NU

378/01.10.2021 privind încetarea suspendarii plătii 
dreptului de ajutor social doamnei Marin 

Adriana Nicoleta

NU NU

379/01.10.2021 privind încetarea suspendarii platii 

dreptului la ajutorul social domnului 

Drezaliu Daniel

NU NU

380/01.10.2021 privind încetarea suspendării platii 
dreptului de ajutor social domnului 

Iliescu Gheorghe

NU NU

381/01.10.2021 privind încetarea suspendării plătii 
dreptului de ajutor social domnului 

Mangiurea Iuliu Florian

NU NU

382/01.10.2021 privind suspendarea plătii dreptului de 
ajutor social domnului Drezaliu Vasile

NU NU

383/01.10.2021 privind suspendarea plătii dreptului de 
ajutor social domnului Andrei Gheorghe

NU NU




