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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 recepție lucrări ,,Reparații și modernizare cămin cultural Brăești, com. Brăești, jud. Buzău -Refacere 

acoperiș”.

Dispoziție privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanțare în cadrul 

Programului național de cadastru și carte funciară  a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-

teritoriale pentru sectoare cadastrale, precum și cu urmărirea contractului de achiziție  publică și cu emiterea procesului-

verbalde recepție a serviciilor (PVR - servicii).

Dispoziție privind prestarea unor activități neremunerate în folosul comunității ca urmare a adresei nr. 8434  din

14.04.022 a Serviciului de Probațiune Buzău, pt. Voicu Auraș-Ionel.

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședință extraordinară pt. data  de 15.05.2022.

Dispoziție privind achitarea sumei de 1239 lei moștenitorilor defunctului creditor Simion Dumitru.

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședință ordinară  pt. data de 31.05.2021.

Dispoziție privind  desemnarea persoanei cu depunerea declarțiilor de interese și declarațiilor de avere.

Dispoziție privind reluarea și modificarea acordării ajutorului pentru familia Găvăneanu Constantin.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Tarcoci Luminița.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Prundea Anișoara.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia Eremia Lucian.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Dinu Viorel.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Rudaru Crenguța.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Costache Muguraș.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Minoiu Laurwențiu.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Șerban Daniela.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pentru familia Tănase Valerică.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pentru familia, Eremia Dănuț.
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                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                SIMION ECATERINA

Dispoziție privind acordarea ajutorului social  Iosif Luminița.

Dispoziție privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Tănase Valerică.

Dispoziție privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, Crantea Claudia-Veronica

Dispoziție privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, găvăneanu Constantin..

Dispoziție privins reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Tănase Daniela.
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