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Sediu: Satul Brăeşt, Comuna Brăeşt, Judetul Buzău

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

dispoziției (conform ttlului actului administratv) normativ secretarul U.A.T -ului

Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului  prin transfer în interesul serviciului al 

domnișoarei Burlacu Alina-Florentina având funcția publică de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent, clasa 1 în cadrul

Compartimentului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brăești, județul Buzău.

Dispoziție convocare consiliul local în sedința ordinară pentru data de 24.11.2022.

Dispoziție privind promovarea în grad profesional al d-nei Vlad Ana-Maria din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad 

profesional al doamnei Vlad Ana-Maria din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică

de execuție de inspector,clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Brăești, jud. Buzău.

Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de 

energie.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. Iosif Iuliana, domiciliată în satul Ivanețu, comuna 

Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare reprezentantului legal Eremia Rodica, pentru copilul cu handicap

grav, Eremia Valentin-Mugurel.

Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență, în vederea achitării unei părți din datoriile efectuate cu 

chltuielile de înmormântare, pt. def. Chioreanu Constantin-Nicușor.

Diispoziție privind constituirea comisiei pt. Inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a bunurilor materiale ce aparțin 

Dispoziție privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică ,,Modernizare Drum Comunal DC 86 

și Drumuri Sătești, comuna Brăești, județul Buzău

Dispoziție privind încetarea recuperării unor drepturi salariale acordate necuvenit, în perioada octombrie 2018 - decembrie 2020, 

conform Dispoziției Primarului nr. 178 din 18.08.2022.

Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la obiectivul ,,Reparație sistem drenaree și protecție captare-

Sistem Alimentare cu Apa Brăești, com. Brăești, Jud. Buzău”

Dispoziție privind convocarea CL Brăești în ședința extraordinară pentru data de 21.12.2022
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Convocare CL în ședință ordinară pt. data de 29.12.2022.

Dispoziție privind aprobarea ajutorului pt. Încălzirea locuinței cu combustibil solizi și/saupetrolieri, precum și a suplimentului de .

energie.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pentru fam. Costache Cireșica domiciliată în satul Brăești, com. Brăești, jud. 

Buzău.

Dispoziție privind modificarea plății ajut. social pt. fam. domnului Eremia Marian domiciliat în sat Goidești, com. Brăești, jud. Buzău

Dispoziție privind încetarea acordării ajut. social Popoiag Georgiana-Lenuța.

Dispoziție privind încetarea acordării ajut. social Perțea Elena.

Dispoziție acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Costache Ancuța , Brăești.

Dispoziție acordarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Iosif Iuliana.

Dispoziție privind modificarea dreptului la alocație pt. susținerea fam. Eremia Marian.

Dispoziție privind acordarea ajutorului social , Costache Ancuța.

Dispoziție privind acordarea ajutorului social fam. Costache Nicușor, Brăești.

Dispoziție privind schimbarea titularului dreptului de ajutor social pt. fam. Irimia Nicoleta, Brăești.
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