
182/13.10.2021 DA NU

183/13.10.2021 DA NU

184/13.10.2021 DA NU

185/13.10.2021 DA NU

186/13.10.2021 DA NU

187/13.10.2021 DA NU

188/13.10.2021 DA NU

Anexa la adresa nr. 5288/27.10.2021
                privind dispozițiile primarului  orașului/comunei BRADEANU

Numarul si data dispozitiei Denumire act administrativ Act cu caracter
normativ DA/NU

Obiectiuni formulate de
secretar UAT DA/NU

Privind acordarea dreptului de alocatie
familiala pentru sustinerea familiei

numitului Radu Stefan Nicusor
Privind aprobarea in plata a ajutorului

social pentru familia d-lui Voinea
Constantin

Privind acordarea dreptului de alocatie
familiala pentru sustinerea familiei

numitului Voinea Constantin
Privind acordarea dreptului de alocatie

familiala pentru sustinerea familiei
numitului Anghel Mihai

Privind incetarea drepturilor de alocatie
pentru sustinerea familiei numitei Serban

Stefana

Privind acordarea dreptului de alocatie
familiala pentru sustinerea familiei

monoparentale numitului Ion Florin 
Privind acordarea dreptului de alocatie

familiala pentru sustinerea familiei
numitei  Coarna Ana Maria



189/13.10.2021 DA NU

190/13.10.2021 DA NU

191/13.10.2021 DA NU

192/13.10.2021 DA NU

193/13.10.2021 DA NU

194/13.10.2021 DA NU

195/13.10.2021 DA NU

196/18.10.2021 DA NU

197/19.10.2021 DA NU

Privind acordarea dreptului de alocatie
familiala pentru sustinerea familiei

numitei Ionita Aurelia
Privind modificarea drepturilor de
alocatie pentru sustinerea familiei

numitei Medeleanu Marioara
Privind suspendarea dreptului la ajutor

social pentru familia d-nei Craciun
Aurelia

Privind suspendarea dreptului la ajutor
social pentru familia d-nei Stan Silvia
Privind repunerea in plata a ajutorului

social pentru familia d-lui Moise
Alexandru

Privind modificarea dreptului la ajutor
social pentru familia d-lui Iuga Aurel

Privind incetarea dreptului la ajutor social
pentru familia d-lui Buzaeanu Constantin
Privind angajarea d-nei Jitianu Mihaela in
functia de asistent personal al persoanei

cu handicap grav Toma Elena
Privind incetarea contractului individual

de munca al d-nei Apostol Nicoleta



198/19.10.2021 DA NU

199/21.10.2021 DA NU

200/22.10.2021 DA NU

201/27.10.2021 DA NU

202/27.10.2021 DA NU

203/27.10.2021 DA NU

Privind stabilirea listei de suplimentare
pentru distribuirea pachetelor de ajutoare

alimentare si igiena din cadrul
programului POAD 2018/2021 catre
persoanele care intra sub incidenta

prevederilor art.3 alin. (1)  lit. c) din
O.U.G. nr.84/2020 din comuna Bradeanu,

judetul Buzau

Privind incetarea contractului individual
de munca al d-nei Done Constanta

Privind convocarea Consiliului local
Bradeanu in sedinta ordinara pentru luna

octombrie 2021
Privind modificarea drepturilor de
alocatie pentru sustinerea familiei
numitului Tudor Claudiu Catalin

Privind stabilirea listei de suplimentare
pentru distribuirea pachetelor de ajutoare

alimentare si igiena din cadrul
programului POAD 2018/2021 catre
persoanele care intra sub incidenta

prevederilor art.3 alin. (1)  lit. c) din
O.U.G. nr.84/2020 din comuna

Bradeanu,judetul Buzau
Privind acordarea dreptului de alocatie

familiala pentru sustinerea familiei
numitului Toma Valerica



204/27.10.2021 DA NU
DA NU
DA NU
DA NU
DA NU
DA NU

Privind modificarea dreptului la ajutor
social pentru familia d-nei Medeleanu

Marioara
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