
Anexa la adresa nr. 324/  2021 

    Privind Dispozitiile Primarului comunei 
Magura 

 
Numarul si data 
actului 
administrativ 

 
Denumirea  actului administrativ 
conform titlului actului administrativ  

 
Act cu caracter 
normativ 
 
Da=1/Nu=0  

Obiectiile 
formulate de 
secretarul UAT –
ului  
Da=1/Nu=0 

D.P. nr.  
1/5.01.2021 

  Dispozitie privind convocarea 
Consiliului local in sedinta 

0 0 

D.P. nr. 
2/22.01.2021 

  Dispozitie privind convocarea 
Consiliului local in sedinta ordinara 

            0           0 

D.P.nr. 
3/22.01.2021 

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
ajutor social a familiei domnului Calin 
Vasile 

0 0 

D.P. nr. 
4/22.01.2021 

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
ajutor social Blaja Corina 

0 
 
 
 

0 

D.P. nr. 
5/22.01.2021 

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
alocatie sustinere  a familiei domnului 

Blaja Petru 

0 0 

D.P. nr. 
6/22.01.2021 

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
alocatie sustinere  a familiei domnului 

Nica Florin 

  

D.P. nr. 
7/22.01.2021	

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
ajutor social a familiei domnului 

Cacareaza Pompilica 

  

D.P. nr. 
8/22.01.2021	

Dispozitie privind acordarea dreptului 
la ajutor social Nica Georgian 

  

D.P. nr. 
9/22.01.2021	

Dispozitie privind acordarea dreptului 
la alocatie sustinere  a familiei 

domnului Nica Georgian 

  

D.P. nr. 
10/22.01.2021	

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
ajutor social Nica Cornel Nicu 

  

D.P. nr. 
11/22.01.2021	

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
alocatie sustinere  a familiei domnului 

Nica Cornel Nicu 

  

D.P. nr. 
12/22.01.2021 

Dispozitie  privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 

cărbuni și combustibili petrolieri 
pentru familiile și persoanele singure 
care au depus cerere pană la data de 

20 ianuarie 2021 

  

D.P. nr. 
13/22.01.2021	

Dispozitie privind stabilirea salariului 
de bază al domnului Blaja Jan 

Claudiu, asistent personal al persoanei 
cu handicap grav   

  

D.P. nr. 
14/22.01.2021	

Dispozitie 
privind stabilirea salariului de bază al 
doamnei Gheorghe Claudia , asistent 

personal al persoanei cu handicap grav   

  



 

Secretar general, 

 

 

	

	

	

	

	

	

D.P. nr. 
15/22.01.2021	

Dispozitie privind stabilirea salariului 
de bază al doamnei Antofi Ana-Maria , 

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav   

  

D.P. nr. 
16/22.01.2021	

Dispozitie privind stabilirea salariului 
de bază al doamnei Mirea Doina , 
asistent personal al persoanei cu 

handicap grav   

  

D.P. nr. 
17/22.01.2021	

Dispozitie privind stabilirea salariului 
de bază al doamnei Gheorghe Iuliana , 

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav   

  

D.P. nr. 
18/22.01.2021	

Dispozitie privind stabilirea salariului 
brut al domnisoarei Mirea Mihaela 
Elena, având funcţia contractuală de 
executie de guard în cadrul primariei 
comunei Măgura, judeţul Buzău. 
 

  

D.P. nr. 
19/22.01.2021	

Dispozitie privind incetarea dreptului la 
ajutor social a familiei doamnei Mecea 

Sorina 

  

D.P. nr. 
20/22.01.2021	

Dispozitie  privind stabilirea salariului 
de bază al doamnei Feraru Andreea , 

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav   

  


