
107/05.07.2021 DA NU

108/05.07.2021 DA NU

109/05.07.2021 DA NU

110/05.07.2021 DA NU

111/05.07.2021 DA NU

112/06.07.2021 DA NU

113/16.07.2021 DA NU

114/21.07.2021 DA NU

115/22.07.2021 DA NU

Anexa la adresa nr. 3262/15.07.2021
                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 unui ajutor de
inmormantare pentru Dragan Valentin -

Iulian
Privind incetarea dreptului la ajutor social

pentru familia d-nei Andrei Ileana -
Mirela

Privind incetarea dreptului la ajutor social
pentru familia d-lui Anghel Gabriel

Privind incetarea dreptului la ajutor social
pentru familia d-lui Dragan VasilePrivind repunerea in plata a ajutorului
social pentru familia d-nei Lupascu

Ionela
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
Privind angajarea d-nei Zota Liliana -
Gabriela in functia de asistent personal

Privind incetarea Contractului individual
de munca al d-nei Aldea Elena

Privind angajarea d-lui Aldea Vasile -
Marian in functia de asistent personal 



116/22.07.2021 DA NU

117/22.07.2021 DA NU

118/22.07.2021 DA NU

119/26.07.2021 DA NU

120/28.07.2021 DA NU

121/29.07.2021 DA NU

122/02.08.2021 DA NU

123/04.08.2021 DA NU

Privind aprobarea si modalitate de plata a
indembnizatiei cuvenite d-nei Coman

Domnica
Privind aprobarea planului de servicii

pentru copilul Chaudhary Sinan - Deniz ,
cu domiciliul in localitatea Bradeanu ,

comuna Bradeanu , judetul Buzau

Privind aprobarea planului de servicii
pentru copilul Chaudhary Ariana - Shabir
, cu domiciliul in localitatea Bradeanu ,

comuna Bradeanu , judetul Buzau
Privind aprobarea in plata a ajutorului

social pentru familia d-lui Stefaneanu Ion
Privind incetarea drepturilor de alocatie

pentru sustinerea familiei numitului
Stefaneanu Ion

Privind angajarea d-nei Apostol Nicoleta
in functia de asistent personal

Privind incetarea platii indemnizatiei
lunare cuvenite d-lui Lupascu Soare

persoana cu handicap grav.
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



124/09.08.2021 DA NU

125/16.08.2021 DA NU

126/16.08.2021 DA NU

Privind aprobarea si modalitatea de plata
a indemnizatiei cuvenite d-nului Dunel

Nicolae
Privind incetarea dreptului la ajutor social

pentru familia d-lui Virtej Adrian
Privind acordarea dreptului de alocatie

familiala pentru sustinerea familiei
numitului Stefaneanu Ion
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