Anexa la adresa nr. 28/04.01.2022
privind dispozițiile primarului comunei BOZIORU
Numarul si data dispozitiei

Denumire act administrativ

166/31.12.2021

Dispoziţie privind constituirea Comisiei de recepţie, a
materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi a unor mijloace
fixe la nivelul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău

167/31.12.2021

168/31.12.2021

169/31.12.2021
170/31.12.2021

Act cu caracter
normativ DA/NU

Obiectiuni formulate de
secretar UAT DA/NU

NU

NU

Dispoziţie privind constituirea Comisiei pentru recepţia serviciilor
şi a unor lucrări interne sau efectuate de terţi, din cadrul Primăriei
Comunei Bozioru, judeţul Buzău

NU

NU

Dispoziţie privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală
asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice,
constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum si elaborarea
procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Bozioru,
judetul Buzău
Dispoziţie
privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social

NU

NU

NU

NU

NU

NU

al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispoziţie privind încetarea dreptului la ajutor social
al familiei BURTĂ NELU

171/31.12.2021

Dispoziţie privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea
familiei CĂLIN MUGUREL-ION din Satul Bozioru, Comuna
Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna IANUARIE 2022

NU

NU

172/31.12.2021

Dispoziţie privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor
deodihna pentru anul 2022 ale personalului din cadrul Primariei
Comunei Bozioru, Judetul Buzau

NU

NU

173/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei
OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de
secretar general al comunei Bozioru

NU

NU

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de
inspector asistent, gradaţia 5
Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei
BUDUIANU LILIANA având funcţia publică de
referent superior, gradaţia 5

NU

NU

NU

NU

176/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului
BUDUIANU NICOLAE având funcţia publică
de referent superior, gradaţia 5

NU

NU

177/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului
FOFIRCĂ- LOGOFĂTU FLORIN având funcţia publică de
referent superior, gradaţia 5

NU

NU

178/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei
BRATOSIN MIOARA, având funcţia contractuală de
Referent debutant, gradaţia 3

NU

NU

179/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui
ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de
şofer, gradaţia 2

NU

NU

180/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui
URSU IRINEL având funcţia contractuală de
şofer , gradaţia 5

NU

NU

181/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui
DOBRE ION având funcţia contractuală de
paznic , gradaţia 5
Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar al d-lui
Drăgnescu AndreiBibliotecar treapta II în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului începând cu data de 01 ianuarie 2022

NU

NU

NU

NU

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei
DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de
îngrijitor, gradaţia 5

NU

NU

174/31.12.2021

175/31.12.2021

182/31.12.2021

183/31.12.2021

184/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de
muncitor, gradaţia 0

NU

NU

185/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de
paznic , gradaţia 4

NU

NU

186/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui SORA
ALEXANDRU-MIHAIL având funcţia de asistent medical
comunitar , gradaţia 3

NU

NU

187/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRIGORE
VALENTIN,Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău

NU

NU

188/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MORĂRESCU
ANDREI,Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău

NU

NU

189/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie
Liliana,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,
judeţul Buzău
Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai
Elena - Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Bozioru,Judeţul Buzău
Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei
Mirică Stanca, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Bozioru,Judeţul Buzău
Dispoziţie privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Burtă
Vasilica, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,
judeţul Buzău

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

190/31.12.2021

191/31.12.2021

192/31.12.2021

193/31.12.2021

Dispoziţie privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru
persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna
Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2022
Secretar General Comună
Mirela OPREA

NU

NU

