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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 convocarea Consiliului Local Brăești în ședința ordinară pentru data de 15.03.2022, orele 14.00

Dispoziție privind stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare, pentru autorecenzarea asistată, în

14 martie - 15 mai 2022.

Dispoziție cu privire la  încetarea de drept a contractului de muncă nr. 34/01.12.2007 al numitei Dedu Marcelica, 

având funcția de asistent personal pentru Dedu Mariana, persoană cu handicap grav.

Dispoziție privind efectuarea recepției parțiale, la stadiul fizic actual, a lucrărilor aferent obiectivului ,,Sistem de alime

ntare cu apă, comuna Brăești, județul Buzău”.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Cristina Dănuț, domiciliat în satul Brăești.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Eremia Marian, domiciliat în satul .

Ivanețu.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Eremia Aurel, domiciliat în satul  Ivanețu

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Manea Constantin, domiciliat în satul

Ivanețu.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Rudaru Geanina, domiciliată în satul

Goidești.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam.  Rudaru Claudița, domiciliată în satul

Ivanețu.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Stanciu Ion, domiciliată în satul Goidești.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Tarcoci Maricica, domiciliată în satul

Ivanețu.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam.Văduva Marius, domiciliat în satul Ivanețu

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Vasile Maria, domiciliată în satul Ivanețu.
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Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Tănase Ciprian, domiciliat în satul Ivanețu.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam. Dedu C. Gheorghe , domiciliat în  Ivanețu.

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea fam Sandu Gheorghe, domiciliat în satul 

Ivanețu, comuna Brăești, județul Buzău.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sandu Gheorghe, domiciliat in satul 

Ivanețu, comuna Brăești, județul Buzău.

Dispoziție privind acordarea ajutorului social domnului Constantin Ion, domiciliat în satul Ivanețu, com. Brăești.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social domnului Barbu Gheorghe, domiciliat în satul Pinu.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Vasile Ionel, domiciliat în satul Brătilești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social doamneiTarcoci Luminița, domiciliată în satul Brătilești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Tănase Daniela, domiciliată în satul Goidești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Perțea Sile, domiciliat în satul Goidești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Prundea Anișoara, domiciliată în satul Pinu.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Perțea Elena, domiciliată în satul Brătilești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Nichita Vasile,, domiciliat în satul Brătilești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Grama Radu,, domiciliat în satul Pinu.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Eremia Lucian,, domiciliat în satul Brăești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Eremia C.Gheorghe,, domiciliat în satul Brăești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Dinu Viorel,, domiciliat în satul Ruginoasa.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Drăghici Ion ,, domiciliat în satul Brăești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Pîrvu Cameluța,, domiciliată în satul Brătilești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Dorobanțu Sorinel,, domiciliat în satul Brăești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social doamnei Rudaru Crenguța, domiciliată în satul Brăești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Costache Muguraș, domiciliat în satul Brăești.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Codreanu Daniel, domiciliat în satul Ivanețu.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Codreanu Petru-Adrian,  domiciliat în satul Ivanețu.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social d-lui Codreanu Sergiu-Alexandru,  domiciliat în  satul Ivanețu.

Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social domnului Găvăneanu Constantin,  domiciliat în  satul 

Ruginoasa.

Dispoziție privind încetarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi.

Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social.


	Sheet1

