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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 reluarea acordării ajutorului social pentru familia, Dorobanțu Sorinel-Mădălin.

Dispoziție privind rectificarea bugetului local în vederea achitării burselor sociale, de studiu și de venit pentru Sem. II al

anului școlar  2021-2022.

Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei desoluționare a contestațiilor la concursul /examenul din

data de 29.06.2022 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție-asistent medical comunitar în

cadrul compartimentului ,,Asistență medicală comunitară” din aparatul de specialitate al primarului comunei Brăești,

Județul Buzău.

Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul din

data de 30.06.2022 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție - masgaziner, studii medii sau 

școală profesională, în cadrul compartimentului Administrativ-Gospodăresc, din aparatul de specialitate al primarului

com. Brăești, județul Buzău.

Dispoziție privind prestarea unor activități neremunerate în folosul comunității, Spătaru Angel.

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Brăești în ședință ordinară din data de 28.06.2022, ora 14.00.

Dispoziție stabilirea listei suplimentare pentru distribuirea pachetelor cu alimente, aferente tranșei  a IV-a, din cadrul 

programului POAD 2018-2021, rămase neepuizate după distribuirea pe baza listelor inițiate, către persoanele defavoriza

te din comuna Brăești, județul Buzău.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Codreanu Daniel.

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

Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pt. susținerea familiei, Rudaru Geanina.

Dispoziție privind acordarea ajutorului social pt. familia, Petrișor Ilie.

Dispoziție privind acordarea ajutorului social pt. familia, Perțea Gabriela.

Dispoziție privind modificarea plății ajutorului social pt.  familia Tănase Ciprian.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Pîrvu Cameluța..
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Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Perțea Elena.

Dispoziție privind reluarea acordării ajutorului social pt. familia, Grama Radu.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Rudaru Laurențiu.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Vasile Ionel.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Perțea Sile.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pt. familia, Codreanu Sergiu-Alexandru.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Drăghici Ion.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutoului social pt. familia, Nichita Vasile.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Codreanu Petru-Adrian.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Răcaru Alexandra-Maria.

Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social pentru familia, Manea Elena-Valentina.
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