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1 2 3 4

25/01.03.2021 1 0

26/03.03.2021 1 0

27/05.03.2021 1 0

28/05.03.2021 1 0

Anexă la adresa nr.

privind Dispozițiile Primarului comunei Valea Râmnicului

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

privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Iordăchescu
Viorica în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice,
Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 

 
 privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Iordăchescu
Viorica în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice,
Compartiment achiziții publice, urmărire contracte, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 

 
 

privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii
defavorizate
privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii
defavorizate

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului
Şerbu Ionuţ – Ionel,  Secretar general al comunei Valea Râmnicului,
judeţul Buzău         
privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului
Şerbu Ionuţ – Ionel,  Secretar general al comunei Valea Râmnicului,
judeţul Buzău         

privind desemnarea unei persoane pentru efectuarea operaţiunilor în
Rgistrul electoral la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 



29/09.03.2021 1 0

30/11.03.2021 1 0

31/11.03.2021 1 0

32/11.03.2021 1 0

33/11.03.2021 1 0

34/11.03.2021 1 0

35/11.03.2021 1 0

36/11.03.2021 1 0

37/11.03.2021 1 0

38/11.03.2021 1 0

privind constituirea și numirea Comisiei de recepţie pentru Proiectul
„Înființare distribuție gaze   naturale în satele Oreavul și Rubla,
aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău” 

privind asigurarea exercitării  controlului financiar preventiv la nivelul
Primăriei comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău  
privind asigurarea exercitării  controlului financiar preventiv la nivelul
Primăriei comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău  privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu
handicap  acordată la nivelul  comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău
 
 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru persoana cu
handicap  acordată la nivelul  comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău
 
 

privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1,
pentru doamna Cojocariu Dobrița
privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 1,
pentru doamna Cojocariu Dobrițaprivind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip
2, pentru domnul Geru Coman Florin
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip
2, pentru domnul Geru Coman Florin privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip
2 , pentru domnul Ion Ionel Georgian
 privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei tip
2 , pentru domnul Ion Ionel Georgian
privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2,
pentru doamna Sandu Mădălina

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2,
pentru doamna Pascu Reveica

privind încetrea dreptului la alocația pentru susținerea familiei tip 2,
pentru doamna Neacșu Mihaela Mădălina 

privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Afrăsînei
Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul
Cabinetului Primarului  comunei Valea Râmnicului

         privind modificarea și completarea fișei postului doamnei Afrăsînei
Camelia în funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul
Cabinetului Primarului  comunei Valea Râmnicului

         



39/26.03.2021 1 0

40/29.03.2021 1 0

41/29.03.2021 1 0

Secretar general,

privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna martie 
 

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținea familiei tip 2,
doamnei Nica Claudia Florentina 

privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei
tip1, pentru doamna Murgășanu Ionela Marinela        

Jr. Șerbu Ionuț
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