
REGISTRUL 
pentru evidenţa dispozitiilor primarului Comunei Oteșani, judetul Vâlcea pe anul 2022

Nr. si data 
înregistrării

Data Emiterii Continutul pe scurt al dispozitiei
Tipul 
dispoziției
N/I *(1)

Comunicarea 
actelor 
administrative

Data publicării în 
M.Of. Local *(2)

Observații

2426/18.02.2022 18.02.2022
Dispozitia primarului nr.33 din 31 ianuarie 2022 privind 
convocarea Consiliului local Otesani, in sedinta ordinara, 
pentru data de 07 februarie 2022.

2426/18.02.2022 18.02.2022
Dispozitia primarului nr.34 din 01 februarie 2022, privind 
angajarea doamnei Neagu Luminita, in functia de asistent 
personal al numitei Neagu Vasilica.

2426/18.02.2022 18.02.2022

Dispozitia primarului nr.35 din 01 februarie 2022 privind 
acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav, 
pe perioada concediului de odihna al asistentului personal 
Hoanta Maria-Aurora.

2426/18.02.2022 18.02.2022
Dispozitia primarului nr.36 din 04 februarie 2022 privind 
angajarea doamnei Vladutu Ana-Maria, in functia de 
asistent personal al numitei 07 februarie 2022.

2426/18.02.2022 18.02.2022

Dispozitiile primarului de la nr.37 la nr. 53 din 07 februarie 
2022 privind stabilirea veniturilor salariale pentru 
personalul angajat in cadrul Primariei Comunei Otesani, 
incepand cu data de 01 ianuarie 2022.

2426/18.02.2022 18.02.2022

Dispozitia primarului nr.54 din 10 februarie 2022 privind 
stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu 
combustibili solizi sau petrolieri, la suplimentul pentru 
combustibili solizi sau petrolieri si la suplimentul pentru 
energie, pentru sezonul rece 01.01.2022-31.03.2022.

2426/18.02.2022 18.02.2022
Dispozitia primarului nr.55 din 10 februarie 2022 privind 
stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bondoc 
Elena-Eliodora,incepand cu data de 01 ianuarie 2022.
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2426/18.02.2022 18.02.2022
Dispozitia primarului nr.56 din 10 februarie 2022 privind 
incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
doamnei Mircioaga-Bioc Irina-Iuliana.

2426/18.02.2022 18.02.2022
Dispozitia primarului nr.57 din 10 februarie 2022 privind 
incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
doamnei Dragoi Corina-Ionela. 

2651/23.02.2022 23.02.2022 58-59

2652/23.02.2022 23.02.2022
Dispozitia Primarului nr.60 din 28 februarie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 februarie 2022; 

2652/23.02.2022 23.02.2022
Dispozitia Primarului nr.61 din 28 februarie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 februarie 2022.

2652/23.02.2022 23.02.2022
Dispozitia Primarului nr.62 din 28 februarie 2022, privind 
stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, 
pentru familia d-nei. Cismaru Sorina-Loredana.

2652/23.02.2022 23.02.2022

Dispozitia Primarului nr.63 din 28 februarie 2022, privind 
actualizarea Comisiei Comunale la nivelul UAT Otesani, in 
vederea organizarii si efectuarii Recensamantului Populatiei 
si Locuintelor din Romania runda 2021.

2652/23.02.2022 23.02.2022

Dispozitia Primarului nr.64 din 28 februarie 2022, privind 
stabilirea posturilor de  lucru pentru autorecenzarea 
asistata, precum si a programului de functionare a acestora 
pentru recensamantul Populatiei si Locuintelor pentru 
perioada 14 martie - 15 mai 2022.

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 2 din 16 pagini
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3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.65 din 09 martie 2022, privind 
stabilirea dreptului la plata ajutorului de incalzire, pentru 
perioada sezonului rece 01.02.2022-31.03.2022;

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.66 din 09 martie 2022, privind 
aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de 
urgenta pe teritoriul comunei Otesani, in anul 2022; 

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.67 din 10 martie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 martie 2022, doamnei Dinescu Lucretia;

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.68 din 10 martie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 martie 2022, domnului Sasu Vergilica;

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.69 din 10 martie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 martie 2022, doamnei Palea Lucia;

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.70 din 14 martie 2022, privind 
incetarea platii indemnizatiei de insotitor acordata doamnei 
Davidescu Ioana, incepand cu data de 01 aprilie 2022.

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.71 din 14 martie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 martie 2022, domnului Lepea Liviu-Florian
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3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.72 din 17 martie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, pentru domnul 
Motruna Victor;

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.73 din 17 martie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, pentru 
doamna Margine Maria;

3804/18.03.2022 18.03.2022
Dispozitia Primarului nr.74 din 17 martie 2022, privind 
desemnarea Responsabilului de Caz Prevenire (RCP) pentru 
copii incadrati intr-un grad de handicap.

4790/07.04.2022 07.04.2022
Dispozitia Primarului nr.75 din 21 martie 2022, privind 
convocarea Consiliului local Otesani in sedinta ordinara 
pentru data de 30 martie 2022;

4790/07.04.2022 07.04.2022

Dispozitia Primarului nr.76 din 21 martie 2022, privind 
desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea derularii 
contractului de finantare nr. 5509/20.08.2021, incheiat in 
cadrul programului national de cadastru si carte funciara a 
lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de UAT-uri 
pentru sectoare cadastrale ; 

4790/07.04.2022 07.04.2022

Dispozitia Primarului nr.77 din 21 martie 2022, privind 
modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiilor 
/ persoanelor singure beneficiare de ajutor social, potrivit 
Legii nr. 416/2001, incepand cu data de 01 martie 2022;

4790/07.04.2022 07.04.2022
Dispozitia Primarului nr.78 din 29 martie 2022, privind 
incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
doamnei Margine Elena-Tatiana;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
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4790/07.04.2022 07.04.2022
Dispozitia Primarului nr.79 din 29 martie 2022, privind 
modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
domnului Diaconescu Nicolae;

4790/07.04.2022 07.04.2022
Dispozitia Primarului nr.80 din 29 martie 2022, privind 
stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
doamnei Jarpelea Petruta-Gabriela.

4790/07.04.2022 07.04.2022
Dispozitia Primarului nr.81 din 31 martie 2022, privind 
stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
doamnei Ileana Veronica.

4790/07.04.2022 07.04.2022
Dispozitia Primarului nr.82 din 05 aprilie 2022, privind 
modificare cuantum alocatie pentru sustinere familie, 
incepand cu data de 01 martie 2022.

5758/29.04.2022 29.04.2022
Dispozitia Primarului nr.83 din 05 aprilie 2022, privind 
acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Deaconu Ion;

5758/29.04.2022 29.04.2022

Dispozitia Primarului nr.84 din 05- aprilie 2022, privind 
acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in 
munca doamnei Oprisor Oana-Alina, angajata in functia 
publica de executie de inspector, gradul profesional asistent 
la Compartimentul financiar-contabil, taxe si impozite din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Otesani, judetul Valcea, incepand cu data de 01 aprilie 
2022 ; 

5758/29.04.2022 29.04.2022
Dispozitia Primarului nr.85 din 12 aprilie 2022, privind 
incetarea dreptului la ajutor social acordat domnului 
Coroaba Constantin;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
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5758/29.04.2022 29.04.2022
Dispozitia Primarului nr.86 din 13 aprilie 2022, privind 
acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Sasu Vasile;

5758/29.04.2022 29.04.2022
Dispozitia Primarului nr.87 din 14 aprilie 2022, privind 
acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Manea Ion;

5758/29.04.2022 29.04.2022
Dispozitia Primarului nr.88 din 14 aprilie 2022, privind 
acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Miron Maria.

6390/11.05.2022 11.05.2022

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.89 din 21 aprilie 2022, privind 
convocarea consiliului local Otesani, in sedinta ordinara 
pentru data de 28 aprilie 2022.

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.90 din 29- aprilie 2022, privind 
acordarea indemnizatiei de insotitor domnului Catalina 
Constantin; 

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.91 din 29 aprilie 2022, privind 
incetarea dreptului la ajutor social acordat familiei doamnei 
Diaconescu Maria;

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.92 din 29 aprilie 2022, privind 
incetarea dreptului la ajutor social acordat domnului Purece 
Valerica;

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.93 din 29 aprilie 2022, privind 
incetarea indemnizatiei de insotitor doamnei Mureteanu 
Floarea;

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.94 din 29 aprilie 2022, privind 
incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
domnului Motruna Ion-Valerian.

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 6 din 16 pagini



REGISTRUL 
pentru evidenţa dispozitiilor primarului Comunei Oteșani, judetul Vâlcea pe anul 2022

Nr. si data 
înregistrării

Data Emiterii Continutul pe scurt al dispozitiei
Tipul 
dispoziției
N/I *(1)

Comunicarea 
actelor 
administrative

Data publicării în 
M.Of. Local *(2)

Observații

6392/11.05.2022 11.05.2022

Dispozitia Primarului nr.95 din 29 aprilie 2022, privind 
aprobarea Planului de perfectionare profesionala a 
functionarilor publici si a personalului contractual, pe anul 
2022.

6392/11.05.2022 11.05.2022

Dispozitia Primarului nr.96 din 29 aprilie 2022, privind 
numirea doamnei Sodolescu Ana-Maria, in functia publica 
de executie definitiva de consilier, gradul profesional 
asistent, ca urmare a terminarii perioadei de stagiu.

6392/11.05.2022 11.05.2022

Dispozitia Primarului nr.97 din 29 aprilie 2022, privind 
numirea domnului Miuta Constantin-Daniel, in functia 
publica de executie definitiva de inspector, gradul 
profesional asistent, ca urmare a terminarii perioadei de 
stagiu.

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.98 din 06 mai 2022, privind 
inventarul functiilor sensibile, in cadrul Primariei Comunei 
Otesani, judetul Valcea. 

6392/11.05.2022 11.05.2022

Dispozitia Primarului nr.99 din 09 mai 2022, privind 
acordarea suplimentului pentru combustibili solizi sau 
petrolieri si la suplimentul pentru energie, in luna aprilie 
2022.

6392/11.05.2022 11.05.2022
Dispozitia Primarului nr.100 din 09 mai 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
luna iunie 2022.

6793/20.05.2022 20.05.2022

Dispozitia Primarului nr.101 din 11 mai 2022, privind 
constituirea Comisiei pentru verificarea in teren a 
obiectivelor de investitii realizate de comuna Otesani, 
judetul valcea, in perioada anilor 2019-2021.

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 7 din 16 pagini
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6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.102 din 16 mai 2022, privind 
actualizarea componentei CLSU Otesani, judetul Valcea; 

6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.103 din 16 mai 2022, privind  
actualizarea componentei SVSU Otesani, judetul Valcea;

6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.104 din 16 mai 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 iunie 2022.

6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.105 din 16 mai 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social, incepand cu 
data de 01 iunie 2022.

6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.106 din 16 mai 2022, privind 
acordarea indemnizatiei de insotitor acordata doamnei 
Lungu Silvia.

6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.107 din 16 mai 2022, privind 
incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea 
familiei doamnei Zibava Elena-Olguta..

6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.108 din 19 mai 2022, privind 
incetarea dreptului la plata alocatiei pentru sustinerea 
familiei doamnei Barbu Ancuta-Ioana. 

6793/20.05.2022 20.05.2022
Dispozitia Primarului nr.109 din 19 mai 2022, privind 
acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Sasu Maria.

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.110 din 23 mai 2022, privind 
convocarea Consiliului local, in sedinta ordinara pentru data 
de 31 mai 2022;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
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7815/14.06.2022 14.06.2022

Dispozitia Primarului nr.111 din 23 mai 2022, privind 
desemnarea persoanei responsabila pentru constatarea 
contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale 
prevazute de O.U.G. nr. 19/2020.

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.112 din 23 mai 2022, privind 
stabilire perioada desemnare functionari publici in Comisia 
paritara;

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.113 din 26 mai 2022, privind 
incetare alocatie sustinere familie Cirjaliu Vasilica-Cristina;

7815/14.06.2022 14.06.2022
 Dispozitia Primarului nr.114 din 26 mai 2022, privind 
incetare supliment combustibili si energie electrica Margine 
Maria;

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.115 din 26 mai 2022, privind 
incetare supliment combustibili si energie electrica Purece 
Elena;

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.116 din 26 mai 2022, privind 
incetare supliment combustibili si energie electrica Coroaba 
Constantin;

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.117 din 26 mai 2022, privind 
incetare supliment combustibili si energie electrica Lungu 
Adrian;

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.118 din 26 mai 2022, privind 
incetare supliment combustibili si energie electrica Popescu 
Maria;

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.119 din 26 mai 2022, privind 
incetare contract de munca asistent persoanal Vladutu Ana-
Maria;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
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7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.120 din 26 mai 2022, privind 
stabilire alocatie sustinere familie Draghici Maria-Mirabela.

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.121 din 26 mai 2022, privind 
stabilire alocatie sustinere familie Suiu Iustina-Madalina.

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.122 din 26 mai 2022, privind 
acordare stimulent educational pentru familia doamnei Suiu 
Iustina-Madalina.

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.123 din 26 mai 2022, privind 
modificare numar membri familie Diaconescu Constantin, 
beneficiar de alocatie pentru sustinere familie.

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.124 din 30 mai 2022, privind 
suspendare contract individual de munca Barbulescu Elena.

7815/14.06.2022 14.06.2022

Dispozitia Primarului nr.125 din 30 mai 2022, privind 
acordarea gradatiei 2, doamnei Barbu Georgiana-Corina, 
inspector in cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul 
Valcea. 

7815/14.06.2022 14.06.2022
Dispozitia Primarului nr.126 din 30 mai 2022, privind 
incetarea platii ajutorului social acordat domnului Zabava 
Adrian.

8167/22.06.2022 22.06.2022
Dispozitia Primarului nr.131 din 02 iunie 2022, privind 
convocarea Consiliului local Otesani, in sedinta ordinara, 
pentru data de 10 iunie 2022;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 10 din 16 pagini



REGISTRUL 
pentru evidenţa dispozitiilor primarului Comunei Oteșani, judetul Vâlcea pe anul 2022

Nr. si data 
înregistrării

Data Emiterii Continutul pe scurt al dispozitiei
Tipul 
dispoziției
N/I *(1)

Comunicarea 
actelor 
administrative

Data publicării în 
M.Of. Local *(2)

Observații

8167/22.06.2022 22.06.2022

Dispozitia Primarului nr.132 din 02 iunie 2022, privind 
stabilirea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi 
sau petrolieri si la suplimentul pentru energie, pentru 
sezonul rece, in luna mai 2022.

8167/22.06.2022 22.06.2022
Dispozitia Primarului nr.133 din 02 iunie 2022, privind 
incetarea platii ajutorului social, pentru domnul Purece 
Emanoil.

8167/22.06.2022 22.06.2022
Dispozitia Primarului nr.134 din 02 iunie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social acordat familiei 
doamnei Micioi Elena.

8167/22.06.2022 22.06.2022
Dispozitia Primarului nr.135 din 08 iunie 2022, privind 
acordare indemnizatie de insotitor, doamnei Bizoi Elena.

8167/22.06.2022 22.06.2022
- Dispozitia Primarului nr.136 din 08 iunie 2022, privind 
acordarea dreptului la plata ajutorului social acordat 
domnului Calinoiu Gheorghe.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.137 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia doamnei Chiar Cornelia.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.138 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia domnului Cirjaliu Marin.

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 11 din 16 pagini
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8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.139 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia domnului Ciobanu Valeriu.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.140 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia domnului Ciuca Achim-Constantin.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.141 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia domnului Dumitrescu Ion.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.142 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru domnul Dura Stefan.

8167/22.06.2022 22.06.2022

Dispozitia Primarului nr.143 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia domnului Funaru Constantin.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.144 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru domnul Ghisa Ion.

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 12 din 16 pagini
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8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.145 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia domnului Popa Dumitru.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.146 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru domnul Riciu Vasile.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.147 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea acordarii suplimentului pentru energie electrica si 
a suplimentului pentru combustibili solizi si/sau petrolieri 
pentru familia domnului Tanasie Nicolae.

8167/22.06.2022 22.06.2022
- Dispozitia Primarului nr.148 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea platii indemnizatiei de insotitor, numitului 
Davidescu Dumitru.

8167/22.06.2022 22.06.2022
- Dispozitia Primarului nr.149 din 09 iunie 2022, privind 
incetarea platii ajutorului social, incepand cu data de 01 
iulie 2022, doamnei Sasu Elisaveta.

8167/22.06.2022 22.06.2022

- Dispozitia Primarului nr.150 din 09 iunie 2022, privind 
modificarea cuantumului stimulentului educational, ca 
urmare a indexarii Indicatorului Social de referinta, 
incepand cu data de 01 martie 2022.

8943/08.07.2022 08.07.2022

Dispozitia Primarului nr.151 din 14 iunie 2022, privind 
desemnarea persoanei care va constata si aplica sanctiunile 
contraventionale ca urmare a nerespectarii prevederilor 
Legii nr. 50/1991;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 13 din 16 pagini
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8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.152 din 15 iunie 2022, privind 
acordare indemnizatie de insotitor Badoi Gheorghita;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.153 din 15 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Neagu Nicolae-Sorin;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.154 din 15 iunie 2022, privind 
constituirea comisiei paritare la nivelul Primariei Comunei 
Otesani;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.155 din 17 iunie 2022, privind 
acordare ajutor social Burdulea Dumitru;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.156 din 21 iunie 2022, privind 
acordare indemnizatie Sarsan Gheorghita;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.157 din 21 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Dura Ion;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.158 din 21 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Grigore Vasile;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.159 din 21 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Zibava Constantin;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.160 din 21 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Micioi Ion;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 14 din 16 pagini
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8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.161 din 22 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Micioi Marinela;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.162 din 22 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Neagu Dumitru;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.163 din 27 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Cebuc Nicolae;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.164 din 27 iunie 2022, privind 
incetare supliment combustibili solizi/petrolieri si supliment 
energie electrica pentru Stamate Gheorghe

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.165 din 28 iunie 2022, privind 
constituire comisie receptie lucrari;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.166 din 30 iunie 2022, privind 
incetare plata ajutor social Purece Bogdan;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.167 din 30 iunie 2022, privind 
stabilire alocatie sustinere familie Ciobanu Samuel-Nicolae;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.168 din 30 iunie 2022, privind 
acordare indemnizatie persoana cu handicap Govoreanu 
Titus;

8943/08.07.2022 08.07.2022
Dispozitia Primarului nr.169 din 30 iunie 2022, privind 
acordare ajutor social Ciobanu Samuel-Nicolae;

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 15 din 16 pagini
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8943/08.07.2022 08.07.2022

Dispozitia Primarului nr.170 din 30 iunie 2022, privind 
acordarea gradatiei de vechime 1 doamnei Fiera Maria-
Anda, consilier achizitii publice in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Otesani; 

8943/08.07.2022 08.07.2022

Dispozitia Primarului nr.171 din 30 iunie 2022, privind 
acordarea gradatiei de  vechime 2 doamnei Gheciu-
Davidescu Mihaela-Andreea, consilier in cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Otesani.

*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozitiile cu caracter normativ. Pagina 16 din 16 pagini
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