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                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

                                SIMION ECATERINA

Sediu: Satul Brăeşt, Comuna Brăeşt, Judetul Buzău

Numărul și data Denumirea actului administrativ Act cu  caracter Obiectiile formulate de

normativ secretarul U.A.T -ului

Dispoziție privind aprobarea ajutorului încălzirea locuinței decembrie 2021-martie 2022.

Dispoziție privind acoperirea definitivă a deficitului pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2021 a activ. finanțate 

de la bugetul local.

Dispoziție privind desemnarea unei persoane din cadrul Instituției noastre desemnată să sprijine procesul privind 

alocarea fondurilor AOD.

Dispoziție privind convocarea ședinței Consiliului Local  Brăești, în ședință ordinară la data de 31.01.2022.

Dispoziție privind acordarea indemnizației de handicap domnișoarei Rudaru Maria persoană cu handicap grav, pe

perioada concediului de odihnă al asistentului personal Rudaru Mariana.

Dispoziție privind indemnizația de handicap, pe  perioada de concediu de odihnă al asistentului personal Dedu 

Marcelica.

Dispoziție privind aprobarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri , precum și a 

suplimentului de energie.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social, Georgescu Norica.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social, Eremia Octavian.

Dispoziție privind acordare ajutoului social Tănase Daniela ajutorului social, Eremia Octavian.

Dispoziție privind acordare ajutoului social Tănase  ajutorului social, Eremia Constantin.

Dispozițieprivind modificarea plății ajutorului social pentru familia ,Văduva Marius.

Dispoziție privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Zota Costel.

Dispoziție privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Tarcoci Mitică-Dan..

Dispoziție privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Dobrin Marian.

Dispoziție privind acordarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Perțea Elena.

Dispoziție privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, ................

Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor

din comuna Brăești, județul Buzău pentru anul 2022.

Dispoziție privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei Dedu Marcelica, asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.

Dispoziție privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Rudaru Mariana, asistent personal al persoanei cu 

hndicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.
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