Anexă la adresa nr.
796 9 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

54/27.02.2020

privind modificarea titularului ajutorului social familiei doamnei Florea
Ioana

0

0

55/27.02.2020

privind modificarea ajutorului social familiei doamnei Anghel Corina

0

0

56/27.02.2020

privind modificarea ajutorului social familiei domnului Barbu Vasile

0

0

57/27.02.2020

privind modificarea ajutorului social familiei domnului Aron Vasile

0

0

0

0

0

0

0

0

58/27.02.2020
59/27.02.2020
60/27.02.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Telegeanu Daniela
privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Aron Doinita
privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Florea Ramona Florentina
Secretar,

61/27.02.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Ariciu Mariana Gabriela

0

0

62/27.02.2020

privind acordarea ajutorului social titularului Aron Lucian

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67/27.02.2020

privind încetarea dreptului la ajutorul social al familiei domnului Rusu
Ion
privind incetarea dreptului la ajutorul social familiei doamnei Enache
Narghita
privind încetarea dreptului la ajutorul social familiei doanei Anghel Ana
Maria
privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei
Mircea Mirela
privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familieidoamnei
Tapu Magdalena Adriana

68/27.02.2020
69/02.03.2020

privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei
Stoian Catalina Florica
privind convocarea Consiliului local al comunei Viperesti,judetul Buzau

0
0

0
0

70/03.03.2020

privind încetarea suspendarii raporturilor de serviciu ale doamnei Tapu
Aurelia avand functia de inspector principal ,in cadrul compartimentului
de asistenta sociala,resurse umane,stare civila,administratie publica
locala,relatii cu publicul si secretariat administrativ

0

0

71/04.03.2020

privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de inmormantare
familiei numitului Bartolomei Ionut în conformitate cu prevederile Legii
nr.416/2001

0

0

63/27.02.2020
64/27.02.2020
65/27.02.2020
66/27.02.2020

Secretar,

72/04.03.2020
73/04.03.2020

74/04.03.2020
75/04.03.2020
76/04.03.2020
77/06.03.2020

privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei
Manea Aura Viorica în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001
privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Arici
Aneta în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001
privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Andrei
Mariana în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001
privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei Novak
Dorina în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001
privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei numitei
Negoita Aurica în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001
privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta de înmormântare
familiei numitei Gangu Maria Gabriela în conformitate cu prevederile
Legii nr.416/2001

Secretar,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Secretar,

.

Secretar,

