
Secretar,

Anexă la adresa nr. 1066/ 12.03.2021
privind Dispozițiile Primarului

Numărul și data 
dispoziției

Denumirea actului administrativ (conform titlului actului administrativ)
Act cu caracter 

normativ       
DA=1/NU=0

Obiecțiile formulate de secretarul 
U.A.T-ului       DA=1/NU=0

1 2 3 4

20/05.02.2021

Privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica 
de ,, Infiintare Centru de zi , Cantina sociala si Unitate de ingrijire la domiciliu 

pentru grupul vulnerabil persoane varstnice''

21/08.02.2021

Privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si de receptia 
finala pentru investitia ,,REFACERE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE 
INTERES LOCAL AFECTATA DE FENOMENELE METEOROLOGICE 

DEOSEBITE ,COMUNA BRADEANU,JUDETUL BUZAU''

22/09.02.2021
Privind numirea unui curator special pentru interzisul judecatoresc Iancu 

Marioara

23/10.02.2021

Privind actualizarea comisiei comunale pentru realizarea lucrarilor de pregatire 
, organizare si efectuare a recensamantului populatiei si locuintelor din 

Romania in anul 2021

24/12.02.2021

Privind angajarea d-lui Serban Ilie in functia contractuala de Sofer Microbuz 
Scolar din Compartimentul Administrativ , din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bradeanu , judetul Buzau , pe durata nedeterminata ,cu 
Contract individual de munca ,incepand cu data de 15.02.2021

25/12.02.2021
Privind angajarea d-nei Mihalcea Floricica ,in functia contractuala de executie 

de asistent medical comunitar ,grad profesional - debutant,gradatia 1

comunei Bradeanu



Secretar,

26/12.02.2021
Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite     d-nei 

Iancu Marioara

27/12.02.2021
Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului 

Toma Valerica

28/12.02.2021
Privind aprobarea in plata a ajutorului social pentru familia d-lui Medeleanu 

Gheorghita

29/12.02.2021
Privind acordarea dreptului de alocatie familiala pentru sustinerea familiei 

numitei Medeleanu Marioara

30/15.02.2021

Privind constituirea si stabilirea componentei comisiei de receptie pentru 
obiectivul de investitii  ,, Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Smardan, 

Comuna Bradeanu , parter + pod necirculabil ''

31/19.02.2021
Privind convocarea Consiliului local Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna 

februarie 2021

32/22.02.2021
Privind incetarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului 

Baicoianu Constantin

33/22.02.2021
Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitului 

Siboiu Nicolaie Dorinel

34/22.02.2021
Privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Baicoianu 

Constantin

35/22.02.2021

Privind constituirea Comisiei de receceptie la terminarea lucrarilor si de 
receptia finala pentru investitia  ,,PLOMBE SI COVOR ASFALTIC DC 32 , 

COMUNA BRADEANU , JUDETUL BUZAU ''

36/23.02.2021
Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nului Ciobanu Lucian 

persoana cu handicap grav

37/23.02.2021
Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei 

Grosu Madalina Viorica



Secretar,

38/23.02.2021
Privind modificarea drepturilor de alocatie pentru sustinerea familiei numitei 

Serban Stefana

39/01.03.2021

Privind modificarea dreptului la stimulentul educational pentru familiile 
beneficiare de stimulent educational ,cu  domiciliul in com.Bradeanu,judetul 

Buzau

40/01.03.2021
Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Iancu Marioara 

persoana cu handicap grav.

41/01.03.2021
Privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav cu 

dosare aflate in plata la nivelul U.A.T. Comuna Bradeanu,judetul Buzau

42/01.03.2021

Privind modificarea si completarea Art.1 din Dispozitia nr.71 din 18.05.2020 
privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol 

runda 2020

43/01.03.2021

Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor  pentru 
investitia ,,Intretinere curenta drumuri de interes local ,comuna 
Bradeanu,judetul Buzau '', ,, Reparatii drumuri satesti in satele 

Bradeanu,Smardan si Mitropolia ,comuna Bradeanu,judetul Buzau''

44/05.03.2021

Privind delegarea atributiunilor functiei publice de conducere de secretar 
general al comunei Bradeanu catre d-na Vlad Narcisa - Florica ,Referent 

asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Bradeanu,judetul Buzau

45/12.03.2021
Privind aprobarea si modalitatea de plata a indemnizatiei cuvenite     d-nei 

Cazan Maria


