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237/29.10.2021

Dispozitie privind stabilirea cuantumului 

indemnizatiei doamnei Sprinceana Violeta Georgiana 

pentru persoan cu handicap grav domiciliata in 

comuna Movila Banului, Buzau

DA NU

238/29.10.2021

Dispozitie privind incadrarea domnului Negoita 

Florinel in functia de asistent presonal pentru 

persoana cu handicap

DA NU

239/29.10.2021

Dispozitie privind incadrarea doamnei Banuta Gina 

in functia dde asistent personal pentru persoana cu 

handicap

DA NU

240/29.10.2021

Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si 

a comisiei de solutionare a constestatiilor pentru 

examenul de promovare in clasa

DA NU

241/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la ajutorul 

social domnului fogor Ionel Nicusor
DA NU

242/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la ajutorul 

social doamnei Mirzac Elena
DA NU

243/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia 

de sustinere a familiei doamnei Mirzac Elena
DA NU

244/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia 

de sustinere a familiei doamnei Ciobotaru Paula
DA NU
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245/29.10.2021

Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia 

de sustinere a familiei doamnei Carabulea Alina 

Daniela

DA NU

246/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia 

de sustinere a familiei domnului Frunza David
DA NU

247/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia 

de sustinere a familiei doamnei Dobre Maria
DA NU

248/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la alocatia 

de sustinere a familiei doamnei Gogos Cristina
DA NU

249/29.10.2021
Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul 

social domnului Trifan Stefan
DA NU

250/29.10.2021
Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul 

social domnului Cojocaru Dorel
DA NU



251/29.10.2021
Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul 

social doamnei Nica Aurica
DA NU

252/29.10.2021
Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia de 

sustinere a familiei domnului |Durac Viorel
DA NU

253/29.10.2021
Dispozitie privind modificarea dreptului la ajutorul 

social doamnei Moise Georgiana
DA NU

254/29.10.2021
Dispozitie privind acordarea dreptului la alocatia de 

sustinere a familiei domnului Joia Valter Florin
DA NU

255/29.10.2021
Dispozitie privind acordarea dreptului la ajutorul 

social domnuluin Joia Valter Florin
DA NU



256/29.10.2021
Dispozitie privind acordarea dreptului la alocatia de 

sustinerea familiei domnului Be3tea Florin Laurentiu
DA NU

257/29.10.2021
Dispozitie privind acordarea dreptului la ajutorul 

social domnului Ivan Catalin Bogdan
DA NU

258/29.10.2021
Dispozitie privind acordarea dreptului la alocatia de 

sustinere a familiei domnului Ivan Catalin Bogdan
DA NU

259/29.10.2021

Dispozitie privind acordarea dreptului la alocatia de 

sustinere a familiei domnului Noaptes Daniel 

Alexandru

DA NU

260/29.10.2021
Dispozitie privind acordarea dreptului la ajutorul 

social doamnei Cristea constanta
DA NU



261/29.10.2021
Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Cojocaru Danut
Da NU

262/29.10.2021

Dispozitie privind modificarea componentei 

Comitetului local pentru Situatii de Urgenta, centrul 

operativ si secretariatului tehnic la nivelul comunei 

Movila Banului

DA NU


