
Numarul si data dispozitiei Denumire act administrativ Act cu caracter 

normativ DA/NU

Obiectiuni formulate de 

secretar UAT DA/NU

1/.03.01.2021 privind  aprobarea  acoperirii  definitive a deficitului 

secțiunii de dezvoltare – sursa A  rezultat la finele 
anului 2021,  din  excedentul anilor precedenți în 
sumă de 774.185,30 lei
    

DA NU

2/05.01.2022 privind numirea în calitate de curator special a 

domnului Avram Marian pentru doamna Dediu 

Rădulica     

DA NU

3/06.01.2022 privind numirea  doamnei Afrăsînei Camelia în 
funcţia contractuală de execuţie de consilier în cadrul 
Cabinetului Primarului  comunei Valea Râmnicului, 

judeţul Buzău         

DA NU

4/06.01.2022 privind încetarea contractului individual de muncă al 
doamnei Oancea Marilena în funcţia contractuală de 
execuţie de consilier în cadrul Cabinetului 
Viceprimarului  comunei Valea Râmnicului, judeţul 
Buzău           

DA NU

5/06.01.2022 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 

DA NU 

6/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Budiș Maria - Marinela în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Budiș Marian din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea 

Râmnicului, judeţul Buzău  

DA NU 

7/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Holban Elena – Magdalena în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Holban Antonio – Laur – 
Elias din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău   

DA NU

8/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Surugiu Mirela în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Surugiu Nicolae – Ionuț  
din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului , judeţul Buzău  

DA NU 
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9/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Ungureanu Simona – Georgiana în 
funcţia contractuală  de execuţie de asistent personal 
al persoanei cu handicap grav, Strîmbei Rafael – 
Valeriu din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului  comunei  Valea Râmnicului , judeţul 
Buzău  

DA NU

10/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Chiriac Georgeta  în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Porumb Aurica din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului , judeţul Buzău  

DA NU

11/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Buliga Doina  în funcţia contractuală  
de execuţie de asistent personal al persoanei cu 
handicap grav, Popescu Panaite din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului  comunei  Valea 

Râmnicului , judeţul Buzău  

DA NU

12/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Burlacu Nadia – Violeta   în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Burlacu Ana  -Maria din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului , judeţul Buzău  

DA NU

13/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Lespezeanu Mihaela în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Lespezeanu Daniel – 
Ionuț  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  comunei  Valea Râmnicului , judeţul 
Buzău   

DA NU

14/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Tudor Alina – Corina  în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Tudor Erika –Mihaela 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului , judeţul Buzău  

DA NU 

15/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Rîbalcă Maria   în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Rîbalcă Camelia din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului , judeţul Buzău  

DA NU

16/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Crăciun Maria   în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Crăcin Alexandrina din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului, judeţul Buzău  

DA NU



17/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Curcă Rada   în funcţia contractuală  
de execuţie de asistent personal al persoanei cu 
handicap grav, Curcă Nița din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  comunei  Valea Râmnicului 

, judeţul Buzău  

DA NU

18/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al doamnei Pană Cristina – Mădălina    în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Pană Raul Antonio din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului , judeţul Buzău  

DA NU

19/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al domnului  Ioniță Mihai –Cristi  în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Ioniță Victor - Ayan din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului, judeţul Buzău 

DA NU

20/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de 

bază al domnului  Meroiu Adrian – Cătălin  în funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav, Miroiu Georgiana din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  

comunei  Valea Râmnicului, judeţul Buzău 

DA NU

21/18.01.2022 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare 
pentru persoana cu handicap acordată la nivelul  
comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău

DA NU


