Anexă la adresa nr.
1067 25 March 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

3

4

78/11.03.2020

privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica de "Consolidare,reabilitare si extindere Scoala Primara sat
Tronari,judetul Buzau"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

80/13.03.2020

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse pentru
inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 7,61 ha pajiste aflata in
prioprietatea publica a comuneii Viperesti
privind aprobarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale
pentru gradinita

81/13.03.2020

privind suspendarea stimulentului educational sub forma de tichete
sociale pentru gradinita

79/13.03.2020

82/16.03.2020
83/16.03.2020
84/16.03.2020

privind delegarea calitatii de reprezentant in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008"
privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei Marin Simona
in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001
privind acordarea ajutorului social titularului Enache Puica Stala
Secretar,

85/16.03.2020

privind acordarea ajutorului social titularului Stoica Florin Catalin

0

0

86/16.03.2020

privind acoprdarea ajutorului social titularului Golea Valerian

0

0

87/16.03.2020
88/16.03.2020

privind acordarea ajutorului social titularului Banica Ionela Monica
privind acordarea ajutorului social titularului Iacob Dumitru Daniel
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a
cuantumului acesteia ce revine titularului Stoian Catalina Florica
privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a
cuantumului acesteia ce revine titularului Iacob Dumitru Daniel
privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Stoica Corina Mariana

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89/16.03.2020
90/16.03.2020
91/23.03.2020

93/23.03.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Damian Teodora
privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei
Ariciu Mariana Gabriela

94/23.03.2020

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei
Telegeanu Daniela

0

0

95/23.03.2020

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei
Mircea Maria

0

0

96/23.03.2020
97/23.03.2020

privind incetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului
Bartolomei Gheorghe
privind incetarea dreptului la ajutorul social doamnei Serbanescu Maria

0
0

0
0

98/24.03.2020

privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti

0

0

92/23.03.2020

Secretar,

