
 

     
 
     
 

REGISTRUL 
pentru evidenţa dispozitiilor primarului Orasului Brezoi, judetul Vâlcea pe anul 2021 

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

 
Nr. 

dispozitie 
Data 

emiterii 
Continutul pe  scurt al dispozitiei Tipul 

dispoziției 
N / I * (1) 

Comunicarea 
actelor 

administrative 

Data publicării 
în M.Of. Local 

*(2) 
 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 
1 04.01.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de sase certificate de urbanism I    
2 05.01.2021 Incetarea contractului individual de munca al domnului C. G. T., 

sofer in cadrul Compartimentului transport, incepand cu 
05.01.2021 

I    

3 06.01.2021 Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de 
desfacere, reparatii si montare acoperis la obiectul de investitii. 
"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Casei de cultura ", din Oras 
Brezoi, judetul Valcea. 

I    

4 07.01.2021 Acoperirea definitiva a deficitului bugetar la sursa E ( Bugetul 
activitatilor finantate din venituri proprii)pe anul 2020. 

I    

5 11.01.2021 Incetarea contractului individual de munca al domnului R.V. sofer 
treapta profesionala I, gradatia 5, in cadrul Compartimentului 
transport 

I    

6 12.01.2021 Numirea pe perioada determinata a domnului R.V. in functia 
contractuala de consilier al primarului 

I    

7 12.01.2021 Masuri privind procedura intocmirii proiectelor de hotarare ale 
consiliului local si actelor subsecvente acestora 

I    

8 13.01.2021 Delegarea doamnei E. E. medic specialist in medicina de familie in 
Centrul de vaccinare organizat in orasul Brezoi  

I    

9 13.01.2021 Delegarea doamnei R. M. asistent medical in Centrul de vaccinare 
organizat in orasul Brezoi 

I    

10 18.01.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de trei certificate de urbanism I    



 

11 18.01.2021 Aprobarea a trei autorizatii de construire I    
12 18.01.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 

contestatiilor pentru concursul organizat in data de 16 februarie 
2021 

I    

13 22.01.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi pe luna 
ianuarie 2021 

N    

14 22.01.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de doua autorizatii de construire I    
15 26.01.2021 Stabilirea indemnizatiei lunare brute a domnului S. R. A.,avand 

functia de primar oras ( pana la 10000 locuitori incepand cu data de 
01ianuarie 2021) 

I    

16 26.01.2021 Stabilirea indemnizatiei lunare brute a domnului B.A.,avand functia 
de viceprimar oras ( pana la 10000 locuitori incepand cu data de 
01ianuarie 2021) 

I    

17 26.01.2021 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei D. M. persoana cu 
handicap 

I    

18 27.01.2021 Acordarea tichetului social privind stimularea participarii in 
invatamantul prescolar al copiilor din familii defavorizate 

I    

19 27.01.2021 Aprobarea emiterii unui numar de opt certificate de urbanism  I    
20 28.01.2021 Aprobarea Planului de actiune sau lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 si lista cuprinzand 
persoanele beneficiare de sume in luna februarie 2021 

I    

21 28.01.2021 Modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titular G.P. L. I    
22 28.01.2021 Modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titular F.M.A. I    
23 28.01.2021 Modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titular V.C.I. I    
24 28.01.2021 Modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titular M.A.B. I    
25 28.01.2021 Modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titular N.E.  I    
26 28.01.2021 Modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titular M.N. I    
27 28.01.2021 Modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei titular R.A.F. I    
28 28.01.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei 

P.E.C. 
I    

29 28.01.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei 
G.A.L. 

I    

30 28.01.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei 
G.F. 

I    

31 28.01.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei 
A.M.L. 

I    



 

32 28.01.2021 Incetarea raportului de serviciu al domnului P.G., consilier in 
cadrul compartimentului agricol si registru agricol 

I    

33 28.01.2021 Modificarea numarului de membrii in dosarul de alocatie pentru 
sustinerea familiei , titular G.S. 

I    

34 28.01.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare doamnei P.A.R. 
pentru copilul cu handicap grav P.C.I. 

I    

35 28.01.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza doamnei F.C.L. , 
avand functia contractuala de executie de asistent personal , 
gradatia zero, incepand cu 03 ianuarie 2021  

I    

36 28.01.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza domnului  D.G.G., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal , 
gradatia zero, incepand cu 03 ianuarie 2021 

I    

37 28.01.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza doamnei I.G.S. 
avand functia contractuala de executie de asistent personal , 
gradatia zero, incepand cu 03 ianuarie 2021 

I    

38 28.01.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza doamnei M.D.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal , 
gradatia zero, incepand cu 03 ianuarie 2021 

I    

39 28.01.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza doamnei P.S.I., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal , 
gradatia zero, incepand cu 03 ianuarie 2021 

I    

40 28.01.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza doamnei G.P.L., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal , 
gradatia zero, incepand cu 03 ianuarie 2021 

I    

41 29.01.2021 Constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale secretarului general al orasului Brezoi pentru anul 
2020 

I    

42 29.01.2021 Incetarea contractului individual de munca al doamnei T.E. 
personal gradatia 4,incepand cu data de 01 februarie 2021 

I    

43 29.01.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului S.C. persoana cu 
handicap grav 

I    

44 29.01.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a doamnei C.I. pe postul de 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav T.C. 

I    

45 29.01.2021 Incadrarea pe perioada nedetermina a domnului A.N. pe postul de 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav A.N. 

I    

46 29.01.2021 Stabilirea indemnizatiei de insotitor acordata persoanelor si I    



 

reprezentantilor legali ai persoanelor cu handicap grav valabile 
incepand cu data de 03.01.2021 

47 29.01.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat 
pentru doamna T.E., asistent personal 

I    

48 29.01.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat 
pentru domnul P.G. , consilier 

I    

49 29.01.2021 Constituirea comisiei pentru distrugerea cartilor de identitate I    
50 02.02.2021 Delegare atributii de serviciu catre I.C.F.,bibliotecar I    
51 03.02.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei P.E.persoana cu 

handicap 
I    

52 05.02.2021 Incetarea delegarii in centrul de vaccinare organizat in orasul 
Brezoi a doamnei E.E., medic specialist in medicina de familie, 
gradatia 4 

I    

53 05.02.2021 Incetarea delegarii in centrul de vaccinare organizat in orasul 
Brezoi a doamnei R.M. , asistent medical, gradatia 4 

I    

54 09.02.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de cinci autorizatii de construire  I    
55 09.02.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de patru certificate de urbanism  I    
56 11.02.2021 Aprobarea excedentului anual al bugetului local din anul 2020 I    
57 17.02.2021 Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi, pe luna 

ianuarie 2021 
I    

58 17.02.2021 Modificarea art.1 si art.3 din Dispozitia nr. 8/13.01.2021 I    
59 17.02.2021 Modificarea art.1 si art.3 din Dispozitia nr. 9/13.01.2021 I    
60 17.02.2021 Numire comisie si stabilirea de masuri in domeniul evaluarii 

reevaluarii activelor din patrimoniul orasului Brezoi 
I    

61 18.02.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului B.P., persoana cu 
handicap grav 

I    

62 18.02.2021 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei S.B.M., persoana cu 
handicap grav 

I    

63 18.02.2021 Incetarea modificarii raportului de serviciu prin detasare al 
domnului B.V.F., auditor  

I    

64 18.01.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de sapte certificate de urbanism I    
65 18.02.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare doamnei D.M., 

persoana cu handicap grav 
I    

66 22.02.2021 Delegarea atributii de serviciu catre doamna A.E.R. - consilier in 
cadrul SBCFIVT 

I    

67 22.02.2021 Delegare atributii de serviciu catre dl S.I. - consilier grad I    



 

profesional superior in cadrul Compartimentului Relatii Publice 
68 22.02.2021 Acordarea numirii coordonatorului Centrului de vaccinare -Spitalul 

orasenesc Brezoi 
I    

69 23.02.2021 Constituirea comisiei de identificare, evaluare si constatare a 
imobilelor (cladiri, terenuri) neingrijite si aflate in intravilanul 
orasului Brezoi 

I    

70 23.02.2021 Contituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 29.03.2021 

I    

71 24.02.2021 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 

I    

72 24.02.2021 Aprobarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei, titular G.A. I    
73 24.02.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 

B.M.A. 
I    

74 24.02.2021 Incetarea platii ajutorului social pentru incalzirea locuintei famiei 
reprezentata de M.C. 

I    

75 24.02.2021 Aprobarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei D.A.F. I    
76 24.02.2021 Incetarea dreptului pentru sustinerea familiei doamnei N.F. I    
77 25.02.2021 Iincetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei I.V.persoana cu 

handicap 
I    

78 25.02.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului B.I.persoana cu handicap 
grav 

I    

79 25.02.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului P.N.persoana cu 
handicap grav 

I    

80 26.02.2021 Incetarea contractului de munca al domnului R.V. consilier al 
primarului in cadrul Compartimentului " Consilierul Primarului" 

I    

81 26.02.2021 Incadrarea pe o perioada determinata a doamnei M.E. pe postul de 
asistent personal, gradatia 0, pentru copilul cu handicap grav, 
M.I.F. 

I    

82 26.02.2021 Incadrarea pe o perioada determinata a doamnei A.E. pe postul de 
asistent personal, gradatia 0, pentru persoana cu handicap grav, 
B.E. 

I    

83 26.02.2021 Incadrarea pe o perioada nedeterminata a domnului R.V. in functia 
contractuala de sofer 

I    

84 26.02.2021 Incadrarea pe o perioada nedeterminata a domnului P.D. in functia 
contractuala de sofer 

I    

85 26.02.2021 Numirea domnului S.C.V. in functia publica de executie definitiva I    



 

de consilier, clasa I, grad superior asistent, gradatia 3 
86 26.02.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare domnului 

M.G.persoana cu handicap grav 
I    

87 26.02.2021 Incetarea platii ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, familiei reprezentate de G.N. 

I    

88 26.02.2021 Incetarea platii ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, familiei reprezentate de G.I. 

I    

89 26.02.2021 Incetarea platii ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, familiei reprezentate de K.C. 

I    

90 26.02.2021 Incetarea platii ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, familiei reprezentate de P.A. 

I    

91 26.02.2021 Incetarea platii ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, familiei reprezentate de D.N. 

I    

92 26.02.2021 Incetarea platii ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, familiei reprezentate de M.R.D. 

I    

93 26.02.2021 Suspendarea platii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, doamnei C.G.E. 

I    

94 26.02.2021 Suspendarea platii ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea 
locuintei, doamnei L.C.N. 

I    

95 02.03.2021 Aprobarea acordarii produselor alimentare si de igiena POAD I    
96 03.03.2021 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, depuse in cadrul 

procedurii de atribuire a formularelor de achizitie publica avand ca 
obiect proiectare si executie lucrari aferente proiectului " 
Imbunatatirea infrastructurii educationale si modernizare spatiu 
urban -COD SMS126304.  

I    

97 03.03.2021 Coptarea unui expert in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor in 
vederea incheierii  de achizitii publice avand ca obiect proiectare si 
executie lucrari 

I    

98 03.03.2021 Numirea expertului coptat in cadrul Comisiei de evaluare a 
ofertelor in vederea atribuirii contractului in cadrul proiectului   
"Imbunatatirea infrastructurii educationale si modernizare spatiu 
urban" - numit prin dispozitia nr.96/2021 

I    

99 04.03.2021 Reorganizarea comisiei mixte de specialisti pentru identificarea, 
delimitarea si constituirea perimetrelor de ameliorare din orasul 
Brezoi 

I    

100 04.03.2021 Completarea Dispozitiei nr. 41/29.01.2021 privind Constituirea I    



 

comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale  de 
secretarul general al orasului Brezoi pe anul 2020 

101 05.03.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de doua autorizatii de 
construire/desfiintare 

I    

102 09.03.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de trei certificate de urbanism  I    
103 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 

care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului V.C.M., 
avand functia contractuala de executie de muncitor calificat (lacatus 
mecanic), treapta profesionala III incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

104 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului TC. , 
avand functia contractuala de executie de muncitor calificat 
(fochist), treapta profesionala III,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

105 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului F.F. , 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat 
(fochist), treapta profesionala I,  incepand cu 13 ianuarie 2021, 
activitate Salubrizare stradala  

I    

106 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei S.E.F., 
avand functia contractuala de executie de  ingrijitor in cadrul 
Compartimentului cultura  si sport  treapta profesionala I,  incepand 
cu 13 ianuarie 2021. 

I    

107 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei G.F. , 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat , 
treapta profesionala I,  incepand cu 13 ianuarie 2021, activitate 
Salubrizare stradala 

I    

108 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului M.M., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat , 
treapta profesionala I,  incepand cu 13 ianuarie 2021, activitate 
Salubrizare stradala 

I    

109 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului U.O.D.  , 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat , 
treapta profesionala I,  incepand cu 13 ianuarie 2021, activitate 

I    



 

Salubrizare stradala 
110 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 

care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei C.I.C., 
avand functia contractuala de executie de  muncitor necalificat in 
cadrul Activitatii Spatii Verzi, treapta profesionala I,  incepand cu 
13 ianuarie 2021. 

I    

111 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei G.V. , 
avand functia contractuala de executie de  muncitor necalificat in 
cadrul Activitatii Spatii Verzi, treapta profesionala I,  incepand cu 
13 ianuarie 2021. 

I    

112 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului I.G.G., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat , 
treapta profesionala I,  incepand cu 13 ianuarie 2021, activitatea 
Spatii Verzi  

I    

113 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului D.M., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat , 
treapta profesionala I,  incepand cu 13 ianuarie 2021, Activitatea 
Spatii Verzi 

I    

114 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului C.A.S., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat , in 
cadrul Activitatii Salarizare Stradala, treapta profesionala I,  
incepand cu 13 ianuarie 2021. 

I    

115 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului B.G., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat, 
Activitatea Salubrizare Stradala, treapta profesionala I,  incepand 
cu 13 ianuarie 2021. 

I    

116 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului A.I., avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 5,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

117 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  B.M.M., 

I    



 

avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

118 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  B.M.V., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

119 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  C.R., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

120 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  C.L.  
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 4,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

121 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  C.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

122 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  D.E. avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 5,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

123 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al domnului D.L. , 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

124 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  C.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

125 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  D.E., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

126 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei F.M. , 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  

I    



 

gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 
127 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 

care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  F.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

128 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnului G.I., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

129 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei G.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

130 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei G.P., avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 3,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

131 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei G.M.N., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

132 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei G.D., avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 1,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

133 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei G.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 4,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

134 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei H.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 2,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

135 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei I.E. avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 5,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    



 

136 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei I.F.,  avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 5,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

137 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei L.C.C., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

138 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei M.A., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

139 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei M.C.E., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

140 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei M.V., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 5,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

141 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei M.E., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 1,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

142 09.03.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei M.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 2,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

143 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei O.E.C., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 2,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

144 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei P.M., avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 1,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

145 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor I    



 

care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei R.O.C. 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 3,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

146 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei S.D., avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 5,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

147 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei T.M., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 4,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

148 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei  T.E., avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 2,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

149 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei R.E.C., 
avand functia contractuala de executie de asistent personal,  
gradatia 4,  incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

150 09.02.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza si al sporurilor 
care, potrivit legii fac parte din salariul brut al doamnei U.A., avand 
functia contractuala de executie de asistent personal,  gradatia 5,  
incepand cu 13 ianuarie 2021 

I    

151 10.03.2021 Modificarea dispozitiei nr.113/05.03.2020 privind constituirea 
comisiei orasenesti pentru recensamantul general agricol, runda 
2020 

I    

152 12.03.2021 Convocarea sedintei extraordinare pe luna martie 2021 I    
153 12.03.2021 Delegarea atributiilor functiei publicede executie vacante,de 

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului 
arhitect sef, Compartimentul protectia mediului si spatii verzi 

I    

154 12.03.2021 Masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor din 
cadrul Primariei orasului Brezoi 

I    

155 16.03.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de cinci certificate de urbanism I    
156 17.03.2021 Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna martie 

2021 
I    

157 23.03.2021 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi I    



 

efectuate de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 in luna aprilie 
2021 

158 23.03.2021 Aprobarea acordarii alocatiei epntru susutinere a familiei 
reprezentate de doamna S.A.R. 

I    

159 23.03.2021 Aprobarea acordarii alocatiei pentru susutinere a familiei, titular 
doamna P.A.C. 

I    

160 23.03.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinere a familiei doamnei 
L.A.M. 

I    

161 23.03.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinere a familiei doamnei 
M.E. 

I    

162 23.03.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere a familiei, 
titular H.E,F. 

I    

163 23.03.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere a familiei, 
titular D.I.F. 

I    

164 23.03.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere a familiei, 
titular M.M.D. 

I    

165 23.03.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere a familiei, 
titular P.M.L. 

I    

166 26.03.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului I.I. persoana cu 
handicap grav 

I    

167 29.03.2021 Incetarea contractului de munca al doamnei R.O.C., asistent 
personal, gradatia 3, incepand cu data de 29 martie 2021 

I    

168 30.03.2021 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei S.A.E., persoana cu 
handicap grav 

I    

169 30.03.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei C.A., persoana cu 
handicap grav 

I    

170 30.03.2021 Incetarea contractului individual de munca al doamnei I.G.S., 
asistent personal gradatia 0, incepand cu data de 30.03.2021 

I    

171 30.03.2021 Incadrarea pe perioada determinata a doamnei I.G.S. pe postul de 
asistent personal, pentru copilul cu handicap grav I.N.A. 

I    

172 30.03.2021 Avansarea in gradatie a domnului B.V.F., auditor, grad profesional 
asistent, gradatia I 

I    

173 31.03.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat, 
pentru doamna R.O.C., asistent personal,gradatia 3 

I    

174 31.03.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a domnului M.G. pe postul 
de asistent personal, gradatia 5, pentru persoana cu handicap grav 

I    



 

M.M. 
175 31.03.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a doamnie F.E. pe postul de 

asistent personal, gradatia 0, pentru persoana cu handicap grav P.D. 
I    

176 31.03.2021 Incadrarea pe perioada determinata a doamnei I.I.-D. 
pe postul de asistent personal, gradatia 2, pentru persoana cu 
handicap grav O.A. 

I    

177 31.03.2021 Acordarea drepturilor salariale, ce au fost retinute pin diminuarea 
cu 25% a salariului cuvenit pentru perioada 14 aprilie 2020-14 mai 
2020, doamnei S.B.-M. avand functia publica de executie de 
consilier,in cadrul Compartimentului protectia mediului si spatii 
verzi 

I    

178 31.03.2021 Acordarea drepturilor salariale, ce au fost retinute pin diminuarea 
cu 25% a salariului cuvenit pentru perioada 08 aprilie 2020- 08 mai 
2020, domnului P.G., avand functia publica de executie de 
consilier,in cadrul Compartimentului agricultura si registru agricol 

I    

179 31.03.2021 Acordarea drepturilor salariale, ce au fost retinute pin diminuarea 
cu 25% a salariului cuvenit pentru perioada 08 aprilie 2020-08 mai 
2020, domnului S.C.V., avand functia publica de executie de 
consilier,in cadrul Compartimentului protectia civila 

I    

180 31.03.2021 Acordarea drepturilor salariale, ce au fost retinute pin diminuarea 
cu 25% a salariului cuvenit pentru perioada 08 aprilie 2020-08 mai 
2020, domnului B.V.F., avand functia publica de executie de 
auditor ,in cadrul Compartimentului audit intern 

I    

181 05.04.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de noua certificate de urbanism I    
182 05.04.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta 

extraordinara , peluna aprilie 2021 
I    

183 07.04.2021 Aprobarea Codului de etica al angajatilor Unitatii de Ingrijire la 
Domiciliu pentru Persoane Varstnice 

I    

184 07.04.2021 Stabilirea indemnizatiei lunare brute a domnului S.R.A. avand 
functia de primar,incepand cu data de 01 aprilie 2021 

I    

185 07.04.2021 Stabilirea indemnizatiei lunare brute a domnului B.A.avand functia 
de viceprimar,incepand cu data de 01 aprilie 2021 

I    

186 07.04.2021 Desemnarea imputernicitilor Primarului orasului Brezoi, pentru 
constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor 
contraventionale 

I    

187 08.04.2021 Masuri pribind punerea in executare a Deciei nr. 41/2018 a I    



 

Directorului Canmerei de Conturi Valcea 
188 09.04.2021 Aprobarea planului de servicii privind minorul M.M.-I. I    
189 09.04.2021 Aprobarea planului de servicii privind minorul A.A.-M. I    
190 09.04.2021 Aprobarea planului de servicii privind minorul A.F. I    
191 09.04.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat, 

pentru doamna U.A., asistent personal 
I    

192 09.04.2021 Incetarea contractului de munca a doamnei U.A. asistent personal, 
grdatia 5, incepand cu data de 09 aprilie 2021 

I    

193 13.04.2021 Numirea membrilor echipei de implementare in cadrul proiectului 
"Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui 
centru multifunctional pentru tineret si amenajarea spatiilor urbane" 

I    

194 14.04.2021 Modicarea raportului de serviciu prin transfer in interesul servicului 
al doamnei E.M.,inspector, clasa I, grda profesional superioar, 
gradatia 5, din cadrul Compartimentului resurse umane 

I    

195 14.04.2021 Completarea fisei postului doamnei T.I.G. inspector, clada I, grad 
profesional principal, gradatia 4,in cadrul Compartimentului 
asistenta sociala  din cadrul Directiei de asistenta sociala. 

I    

196 14.04.2021 Delegarea atributiilor functiei contractuale de executie vacante, de 
asistent social, din cadrul Unitatii de ingrijire la domiciliu la 
domiciliu pentru persoane varstnice 

I    

197 15.04.2021 Incetarea raportului de serviciu al doamnei A.E.-R. consilier 
achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3, din 
cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, 
Venituri si Taxe 

I    

198 15.04.2021 Numirea doamnei A.E.-R. in functia publica de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, gradatia 3, din cadrul Serviciului Buget, 
Contabilitate, Financiar, Investitii,Venituri si Taxe, pe perioada 
nedeterminata cu norma intreaga 

I    

199 16.04.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de cinci certificate de urbanism I    
200 19.04.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 

contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional 
organizat in data de 21.05.2021 

I    

201 19.04.2021 Constituirea echipei de implementare in cadrul proiectului 
"Imbunatatirea infrastructurii educationale si reabilitare spatiu 
urban". 

I    

202 20.04.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta I    



 

ordinara, pe luna aprilie 2020 
203 20.04.2021 Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001  
I    

204 20.04.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu 
pentru persoana varstnica, doamna P.M. 

I    

205 20.04.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu 
pentru persoana varstnica, doamna P.I. 

I    

206 20.04.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu 
pentru persoana varstnica, doamnul T.G. 

I    

207 20.04.2021 Aprobarea Panului propriu de dezvoltare 2021-2026 al Unitatii de 
Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane Varstnice 

I    

208 23.04.2021 Aprobarea eliberarii unui certificat de urbanism I    
209 26.04.2021 Constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunarilor publice 
I    

210 26.04.2021 Modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul 
serviciului al domnului B.V.-F.in, auditor, clasa I, grad profesional 
asistent, in cadrul Compartimentului Audit Intern 

I    

211 27.04.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de patru autorizatii de 
construire/desfiintare 

I    

212 27.04.2021 Aprobarea modificarii Dispozitiei nr.177/31.03.2021 I    
213 27.04.2021 Aprobarea modificarii Dispozitiei nr.180/31.03.2021 I    
214 27.04.2021 Aprobarea modificarii Dispozitiei nr.178/31.03.2021 I    
215 27.04.2021 Aprobarea modificarii Dispozitiei nr.179/31.03.2021 I    
216 28.04.2021 Incadrarea pe perioada determinata a doamnei D.R.M. pe postul de 

asistent personal, gradatia I, pentru persoana cu handicap grav 
D.R.A.M. 

I    

217 29.04.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului S.V,.persoana cu 
handicap grav 

I    

218 29.04.2021 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei P.E.persoana cu handicap 
grav 

I    

219 05.05.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de patru certificate de urbanism I    
220 05.05.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat , 

pentru domnul B.V.F., auditor, clasa I, gradul profesional asistent 
I    

221 05.05.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat, 
pentru doamna E.M., inspector, clasa I, grad profesional superior 

I    

222 11.05.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu I    



 

pentru persoana varstnica, domnul R.G. 
223 11.05.2021 Desemnarea unui reprezentant al Autoritatii Tutelare Brezoi pentru 

a asista persoana varstnica O.D., in vederea perfectarii unui 
contract de clauza de uzufruct viager 

I    

224 17.05.2021 "Desemnarea doamnei C.M.E. referent care va raspunde de 
aplicarea prevederilor H.G. nr.905/17.12.2017 privind registrul 
general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare" 

I    

225 17.05.2021 Delegarea de atributii de serviciu catre doamna C.M.E., referent in 
cadrul Compartimentului Resurse Umane 

I    

226 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului M.M., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat, 
treapta profesionala I, gradatia 2, incepand cu 01.05.2021 
 

I    

227 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului F.F. , 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat, 
treapta profesionala I, gradatia 5, incepand cu 01.05.2021 
 

I    

228 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului B.G., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat, 
treapta profesionala I, gradatia 5, incepand cu 01.05.2021 
 

I    

229 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei B.R., 
avand functia contractuala de conducere de sef serviciu, gradul II, 
incepand cu 01.05.2021 
 

I    

230 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului S.N., 
avand functia contractuala de secretar general UAT , gradul II, 
incepand cu 01.05.2021 
 

I    

231 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei G.V., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat, 
treapta profesionala I gradatia  3, incepand cu 01.05.2021 

I    

232 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnului 
D.M., avand functia contractuala de executie de muncitor 
necalificat, treapta profesionala I gradatia  4, incepand cu 
01.05.2021 

I    



 

233 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei C.I.C., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat, 
treapta profesionala I gradatia  2, incepand cu 01.05.2021 

I    

234 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  R.G. , 
avand functia contractuala de executie de muncitor calificat  
(peisagist floricultor ), treapta profesionala I gradatia  5, incepand 
cu 01.05.2021 

I    

235 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  S.E.L. 
, avand functia contractuala de executie de ingrijitor,  gradatia  3, 
incepand cu 01.05.2021 

I    

236 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului D.A. 
avand functia contractuala de executie de administrator , treapta 
profesionala I, gradatia  4, incepand cu 01.05.2021 

I    

237 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului B.G., 
avand functia contractuala de executie de sofer, treapta profesionala 
I, gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

238 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului R.V., 
avand functia contractuala de executie de sofer , treapta 
profesionala I, gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

239 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului 
G.F.avand functia contractuala de executie de sofer , treapta 
profesionala I, gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

240 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului 
V.C.M.avand functia contractuala de executie de muncitor 
calificat(lacatus mecanic) , treapta profesionala III, gradatia  5, 
incepand cu 01.05.2021 

I    

241 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului 
T.M.C. avand functia contractuala deexecutie de administrator , 
treapta profesionala I, gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

242 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  P.I., 
avand functia contractuala de casier,  gradatia  5, incepand cu 
01.05.2021 

I    

243 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  
M.G.N. , avand functia contractuala de executie de referent caasier,  
gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

244 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  S.R.E, 
avand functia contractuala de executie de referent  gradatia  3, 

I    



 

incepand cu 01.05.2021 
245 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  G.I., 

avand functia contractuala de executie referent, clasa III, gradul 
profesional superior  gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

246 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  V.G., 
avand functia contractuala de executie de referent,  gradatia  5, 
incepand cu 01.05.2021 

I    

247 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  
B.M.N. avand functia contractuala de executie de referent,  gradatia  
5, incepand cu 01.05.2021 

I    

248 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  
C.M.E. avand functia contractuala de executie de referent,  gradatia  
5, incepand cu 01.05.2021 

I    

249 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei  G.C., 
avand functia contractuala de executie de referent, treapta 
profesionala IA  gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

250 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului C.A.S. 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat , 
treapta profesionala I, gradatia  3, incepand cu 01.05.2021 

I    

251 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului 
P.D.avand functia contractuala de executie de sofer, treapta 
profesionala I, gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

252 17.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului E.V. 
avand functia contractuala de cexecutie de administrator , treapta 
profesionala I, gradatia  5, incepand cu 01.05.2021 

I    

253 18.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al doamnei G.F., 
avand functia contractuala de executie de muncitor necalificat, 
treapta profesionala I, gradatia  2, incepand cu 01.05.2021 

I    

254 18.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului 
U.O.D. avand functia contractuala de executie de muncitor 
necalificat , treapta profesionala I, gradatia  2, incepand cu 
01.05.2021 

I    

255 18.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului 
I.G.G., avand functia contractuala de executie de muncitor 
necalificat , treapta profesionala I, gradatia  3, incepand cu 
01.05.2021 

I    



 

256 18.05.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de opt certificate de urbanism I    
257 18.05.2021 Aprobarea procedurilor operationale aplicate in cadrul Unitatii de 

Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane Varstnice 
N  24.05.2021  

258 20.05.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta ordinara 
peluna mai 2021 

I    

259 20.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului 
G.A.avand functia contractuala de executie de sofer, treapta 
profesionala I, gradatia 5, incepand cu data de 01mai 2021 

I    

260 20.05.2021 Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza al domnului T.C.L.  
avand functia contractuala de executie de administrator, treapta 
profesionala I, gradatia  2, incepand cu 01.05.2021 

I    

261 24.05.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de trei certificate de urbanism  I    
262 25.06.2021 Incetarea platii ajutorului social, doamnei C.G.E. I    
263 25.05.2021 Incetarea platii ajutorului social, doamnei L.C.N. I    
264 25.06.2021 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 si lista cuprinzand 
persoanele beneficiare de venitul garantat in luna iunie 2021 

I    

265 26.05.2021 Constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente 
investitiei " Reabilitare cladire Camin  Cultural Pascoaia, din sat 
Pascoaia, oras Brezoi, Judetul Valcea; 

I    

266 27.05.2021 Suspendarea acordarii sporului pentru conditii vatamatoare de 
munca, cauzate de radiatiile electromagnetice de radiofrecventa 

I    

267 31.05.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a doamnei L.M.A. pe postul 
de asistent personal, gradatia 5, pentru persoana cu handicap grav 
L.E. 

I    

268 31.05.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului T.G. persoana cu 
handicap grav 

I    

269 31.05.2021 Numirea doamnei M.V.in functia publica de executie de consilier, 
clasa I, grad pofesional principal, gradatia 5, ca urmare a 
promovarii in grad profesional 

I    

270 31.05.2021 Numirea doamnei D.M.R. in functia publica de executie de 
consilier, clasa I, grad pofesional superior, gradatia 3, ca urmare a 
promovarii in grad profesional 

I    

271 02.06.2021 Constituirea Comisiei de receptie a lucrarilor executate in regie 
proprie in cadrul Primariei Oras Brezoi, Judetul Valcea 

I    

272 02.06.2021 Constituirea Comisiilor de receptie a bunurilor si a serviciilor I    



 

achizitionate de catre Primaria Oras Brezoi, Judetul Valcea 
273 03.06.2021 Numirea responsabilului cu evidenta militara I    
274 03.06.2021 Nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a 

Orasului Brezoi care vor ditribui produse rationalizate catre 
populatie 

I    

275 03.06.2021 Actualizarea Comisiei pentru probleme de aparare I    
276 07.06.2021 Aprobarea Planului de Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 

pentru anul 2021 alorasului Brezoi 
I    

277 07.06.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de unsprezece certificate de 
urbanism 

I    

278 07.06.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de opt autorizatii de construire/ 
desfiintare 

I    

279 08.06.2021 Incetarea platii ajutorului social, beneficar F.I. I    
280 08.06.2021 Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei F.A. I    
281 10.06.2021 Constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de 

amenajare teren si ecologizare a malurilor Raului Lotru, zona 
Vultureasa, Gura Lotrului, precum si zona Valea lui Stan  

I    

282 10.06.2021 Aprobarea punerii in executare a Sentintei nr. 22/2021, prin care s-a 
dispus anularea Raportului comisiei de disciplina nr.78/10.09.2019 
si a Dispozitiei nr. 283/19.09.2019, precum si  aprobarea restituirii 
drepturilor salariale brute retinute in baza Dispozitiei nr. 283/2019  

I    

283 14.06.2021 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul 
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca 
obiect proiectare si execuitie lucrari aferente proiectului 
"Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui 
centru multifunctional pentru tineret si amenajarea spatiilor 
urbane"-COD SMIS 125780 

I    

284 14.06.2021 Coptarea unui expert in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor in 
vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect 
proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului "Imbunatatirea 
calitatii vietii in orasul Brezoi, prin infiintarea unui centru 
multifunctional pentru tineret si amenajarea spatiilor urbane" 
numita prin Dispozitia nr.283/14.06.2021 

I    

285 15.06.2021 Numirea expertului coptat in cadrul Comisiei de evaluare a 
ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica 
avand ca obiect " Imbunatatirea calitatiii vietii in orasul Brezoi, 

I    



 

prin infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si 
amenajarea spatiilor urbane", numita prin Dispozitia nr. 
283/14.06.2021. 

286 15.06.2021 Masuri privind punerea in executare a Deciziei nr. 37/2020 a 
Directorului adjunct al Camerei de Conturi Valcea 

I    

287 16.06.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 15 iulie 2021 

I    

288 17.06.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta ordinara 
pe luna iunie  

I    

289 17.06.2021 Aprobarea modificarii Dispozitiei nr. 198/15 aprilie 2021 I    
290 18.06.2021 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei H.E.F. I    
291 22.06.2021 Aprobarea indreptarii unei erori materiale din continutul Dispozitiei 

nr.282/2021 
I    

292 24.06.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de sapte certificate de urbanism I    
293 25.06.2021 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate de catre beneficiarii Legii nr. 416/2021 si lista cuprinzand 
persoanele beneficiare de venitul garantat in luna iulie 2021 

I    

294 25.06.2021 Suspendarea platii ajutorului social doamnei H.P.I. I    
295 25.06.2021 Suspendarea platii ajutorului social, doamnei C.Z. I    
296 25.06.2021 Incetarea platii ajutorului social, familiei reprezentate de F.R.C. I    
297 25.06.2021 Incetarea platii ajutorului social, familiei reprezentate de H.P.I. I    
298 25.06.2021 Modificarea numarului de membrii in dosarul de alocatie pentru 

sustinerea familiei, titular A.L.B. 
I    

299 25.06.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
G.M.M. 

I    

300 25.06.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
D.I.C. 

I    

301 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
R.M. 

I    

302 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
P.A.C. 

I    

303 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular N.I. I    
304 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 

M.N. 
I    

305 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular I.E. I    
306 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular I    



 

G.A. 
307 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 

D.A.D. 
I    

308 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
F.A.G. 

I    

309 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular S.C. I    
310 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular P.C. I    
311 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 

H.P.I. 
I    

312 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
G.V. 

I    

313 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
G.V. 

I    

314 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
G.V. 

I    

315 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
F.R.C. 

I    

316 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
B.M.A. 

I    

317 25.06.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
B.M. 

I    

318 29.06.2021 Constituirea echipei mixte,multidisciplinare,la nivelul orasului 
Brezoi pentru acordarea pachetului minimal de servicii sociale 
pentru copii si familie 

I    

319 30.06.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de trei autorizatii de 
construire/desfiintare 

I    

320 30.06.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare domnului 
P.V.pentru copilul cu handicap grav 

I    

321 30.06.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare domnului R.G. 
persoana cu handicap grav 

I    

322 30.06.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare doamnei 
B.I.persoana cu handicap grav 

I    

323 30.06.2021 Numirea pe perioada determinata a doamnei D.E.A. in functia 
contractuala de consilier al primarului, treapta profesionala IA, 
gradatia 2 

I    

324 07.07.2021 Desemnarea prsoanelor responsabile cu verificarea si identificarea I    



 

terenurilor infestate cu buruiana ambrozie de pe raza orasului 
Brezoi 

325 07.07.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de trei certificate de urbanism I    
326 12.07.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu 

pentru persoana varstnica doamna U.A. 
I    

327 12.07.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu 
pentru persoana varstnica doamna A.D. 

I    

328 26.07.2021 Constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de 
realizare sistem dren la obiectivul de investitii " Reabilitarea, 
modernizarea si dotarea Casei de Cultura ", din oras Brezoi, Judetul 
Valcea 

I    

329 20.07.2021 Desemnarea unui reprezentant al Autoritatii Tutelare Brezoi pentru 
a asista persoana varstnica L.M.-N. in vederea incheierii unui 
contract de intretinere cu clauza de uzufruct viager 

I    

330 21.07.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta 
ordinara, pe luna iulie 2021 

I    

331 21.07.2021 Incetarea contractului de munca al domnului D.G.G. asistent 
personal gradatia 0, incepand cu data de 21iulie 2021 

I    

332 21.07.2021 Aprobarea compensarioi in bani a concediului de odihna 
neefectuat, pentru domnul D.G.G., asistent personal, gradatia 0 

I    

333 22.07.2021 Incetarea contractului de munca al doamnei G.P.L. asistent 
personal gradatia 0, incepand cu data de 22 iulie 2021 

I    

334 23.07.2021 Desemnarea Viceprimarului orasului Brezoi, domnul B.A.pentru a 
indeplini atributiile Primarului orasului Brezoi, incepand cu data de 
26.07.2021, in perioada cat acesta se afla plecat in concediu de 
odihna 

I    

335 26.07.2021 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi 
efectuate in luna August 2021, de catre beneficiarii Legii nr. 
416/2001, precum si lista acestor beneficiari 

I    

336 26.07.2021 Modificarea numarului de membrii in dosarul de alocatie pentru 
sustinerea familiei, titular V.L.M. 

I    

337 26.07.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, titular 
A.L.B. 

I    

338 26.07.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 
reprezentata de doamna A.A.M. 

I    

339 26.07.2021 Aprobarea acordarii, atat a alocatiei pentru sustinerea familiei, cat I    



 

si a ajutorului social, familiei reprezentate de B.G.P. 
340 27.07.2021 Reintegrarea doamnei D.E.M.ca urmare a Sentintei Civile nr. 

70/2021 emisa de Tribunalul Valcea 
I    

341 27.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului F.N.N. persoana cu 
handicap grav 

I    

342 27.07.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei D.M.persoana cu 
handicap grav 

I    

343 27.07.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de doua autorizatii de construire/ 
desfiintare 

I    

344 29.07.2021] Incadrarea pe perioada nedeterminata, a doamnei U.A. in functia 
contractuala de executie de asistent social(ingrijitor la domiciliu), 
gradatia 5 

I    

345 29.07.2021 Constiturea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de 
reparatii sarpanta si invelitoare la Biserica Catolica din oras Brezoi, 
Judetul Valcea 

I    

346 29.07.2021 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei F.V.pentru copilul cu 
handicap grav F.I.E. 

I    

347 29.07.2021 Incadrarea pe perioada determinata a doamnei G.P.L. pe postul de 
asistent personal, gradatia 0, pentru copilul cu handicap grav 
G.M.V. 

I    

348 29.07.2021 Referitor la prelungirea suspendarii contractului de munca al 
doamnei P.I., asistent personal 

I    

349 02.08.2021 Constituirea Unitatii locale de sprijin  N  02.08.2021  
350 02.08.2021 Modificarea dispozitiei nr. 340/27.07.2021 privind reintegrarea 

doamnei D.E.M. ca urmare a Sentintei Civile nr. 79/2021 emisa de 
Tribunalul Valcea 

I    

351 02.08.2021 Suspendarea platii ajutorului social, doamnei G.A. I    
352 02.08.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de noua certificate de urbanism I    
353 03.08.2021 Constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de 

infrastructura  Parcare- Scoala Valea lui Stan, oras Brezoi, judetul 
Valcea 

I    

354 03.08.2021 Constituirea Comisiei de avizare a cererilor  de organizare  a 
adunarilor publice 

I    

355 04.08.2021 Reorganizarea Comisiei orasenesti Brezoi pentru recensamantul 
populatiei si locuintelor in anul 2021 

I    

356 05.08.2021 Convocarea  Consiliului Local in sedinta extraordinara pe luna I    



 

august 2021 
357 10.08.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de imgrijire la domiciliu 

pentru persoana varstnica, doamna M.P. 
I    

358 11.08.2021 Aprobarea acordarii drepturilor saşariale doamnei D.E.E., 
inspector, clasa I, grad profesional superior , gradatia 5, in cadrul 
serviciului "Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe ca 
urmare a Sentintei Cuvuke nr. 79/2021 

I    

359 11.08.2021 Modificarea Dispozitiei br. 283/14.06.2021referitoare la 
constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depusein cadrul 
procedurii de atribuire a contractului de achizitii publice avand ca 
obiect proiectare si si executie lucrariaferente proiectului 
imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi , prin infiintarea unui 
centru multifunctional pentru tineret si amenajarea spatiilor urbane 
"-COD SMIS 125780 

I    

360 13.08.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de cinci certificate de urbanism I    
361 13.08.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 

contestatiilor pentru concursul organizat in data de  20 septembrie 
2021 

I    

362 16.08.2021 Aprobarea listei obiectelor de inventar si amijloacelor fixe 
apartinand UAT orasul Brezoi, propuse pentru casare ca urmare a 
inventarierii anuale a patrimoniului 

I    

363 17.08.2021 Aprobarea acordarii produselor alimentare si de igiena POAD I    
364 18.08.2021 Incetarea platii ajutorului social, doamnei C.Z. I    
365 18.08.2021 Reluarea platii ajutorului social, doamnei G.A. I    
366 18.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 

M.M.M. 
I    

367 18.08.2021 Incetarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu pentru 
persoana varstnica, domnul T.V. 

I    

368 18.08.2021 Incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, titular 
F.M. 

I    

369 18.08.2021 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi 
efectuate de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001 si lista cuprinzand 
persoanele benefiaciare de venitul garantat in luna septembrie 2021 

I    

370 20.08.2021 Revocarea "Dispozitiei nr. 116/31.01.2017, privind acordarea 
sporului pentru conditii vatamatoare de munca, cauzate de radiatiile 
electromagnetice de radiofrecventa ". 

I    



 

371 20.08.2021 Incadrearea pe perioada determinata a doamnei H.E.F. pe postul de 
asistent personal, gradatia 0, pentru copilul cu handicap grav 
Hasmasan Mihai  Stefan 

I    

372 20.08.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de patru certificate de urbanism I    
373 23.08.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi, in sedinta 

extraordinara, din data de 29.08.2021 
I    

374 25.08.2021 Numirea managerului interimar al Spitalului Orasenesc Brezoi I    
375 26.08.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de sase certificate de urbanism I    
376 37.08.2021 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul 

procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca 
obiect proiectare si executie lucrari aferente proiectului " 
Amenajare Incinta Casa de Cultura in orasul Brezoi" 

I    

377 27.08.2021 Constituirea Comisiei de disciplina la nivelul Primariilor orasului 
Brezoi, comunelor Perisani si Titesti,judetul Valcea 

I    

378 27.08.2021 Desemnarea persoanei responsabile atat pentru consiliere etica si 
monitorizarea respectarii normelor de conduita, cat si cu aducerea 
la indeplinire a O nr.3753/2015 al presedintelui ANFP,privind 
monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii 
publici si a implementarii procedurilor disciplinare, cu modificarile 
si completarile ulterioare 

I    

379 30.08.2021 Incetarea, prin demisie a raportului de serviciu al doamnei D.E.M., 
inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, in cadrul 
Compartimentului impozite si taxe din cadrul Serviciului Buget, 
contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri si Taxe 

I    

380 30.08.2021 Desemnarea domului B.A.-viceprimarul orasului Brezoi, judetul  
Valcea, pentru a indeplini atributiile Primarului orasului Brezoi, 
judetul Valcea pe perioada cat acesta se afla in concediu de odihna 

I    

381 30.08.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei C.F. I    
382 30.08.2021 Incetarea acordarii indemnizatieie lunare doamnei V.D. pentru 

copilul cu handicap grav V.I.S. 
I    

383 30.08.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului T.N. persoana cu 
handicap grav 

I    

384 30.08.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare domnului M.I.C. pentru 
copilul cu handicap grav M.A.I. 

I    

385 30.08.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului B.F. persoana cu 
handicap grav 

I    



 

386 30.08.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnisoarei V.I.S. persoana cu 
handicap grav 

I    

387 30.08.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a doamnei C.C. pe postul de 
asistent personal, gradatia 0, pentru persoana cu handicap grav C.F. 

I    

388 30.08.2021 Incetarea contrctului individual de munca al domnului V.C.M., 
muncitor calificat (lacatus mecanic) treapta profesionala III, 
gradatia 5, in cadrul Activitatii Personal Descriere 

I    

389 30.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
G.A. 

I    

390 30.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
G.A.M. 

I    

391 30.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
F.M.A. 

I    

392 30.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
M.A. 

I    

393 30.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de susutinere a familiei, titular 
Maruntelu Delia Maria 

I    

394 30.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
M.A.I. 

I    

395 30.08.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
V.L.M. 

I    

396 03.09.2021 Constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente 
Lot 2 " Construire autobaza si construire statie autobuz " realizate 
in cadrul proiectului " Mobilitate Urbana Durabila in orasul Brezoi, 
judetul Valcea" finantat prin POR 2014-2020 

I    

397 06.09.2021 Incetarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu pentru 
persoana varstnica,  doamnei P.I. 

I    

398 06.09.2021 Inetarea contractului de munca al doamnei H.M., asistent personaL, 
gradatia 2,incepand cu data de 06 septembrie 2021 

I    

399 07.09.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare doamnei B.I.pentru 
copilul cu handicap grav M.A.S. 

I    

400 07.09.2021 Incadrarea pe perioada determinata a doamnei H.M. pe postul de 
asistent personal, grdatia2, pentru copilul cu handicap grav H.P.I. 

I    

401 08.09.2021 Acordarea serviciului social de ingrijire la domiciliu pentru 
persoana varstnica, doamna D.M. 

I    

402 08.09.2021 Modificarea Dispozitiei nr. 392/2021 I    



 

403 08.09.2021 Modificarea Dispozitiei nr. 391/2021 I    
404 10.09.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de trei autorizatii de 

construire/desfiintare 
I    

405 13.09.2021 Aprobarea incetarii indemnizatiei lunare domnului I.S.G. I    
406 14.09.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de patru certificate de urbanism I    
407 14.09.2021 Aprobarea incetarii Contractului individual de munca al domnului 

D.G., asistent personal, incepand cu datade 15 septembrie 2021 
I    

408 14.09.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna 
neefectuat,pentru domnul D.G., asistent personal 

I    

409 15.09.2021 Modificarea art.1 din Dispozitia nr. 361/13.08.2021 I    
410 15.09.2021 Desemnarea responsabililor cu implementarea prevederilor legale 

referitoare la declaratiile de avere si de interese, la nivelul orasului 
Brezoi 

I    

411 20.09.2021 Modificarea raportului de serviciu al functionarului public S.I., prin 
mutarea definitiva in cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
din cadrul Compartimentului Relatii publice in cadrul 
Compartimentului Impozite si Taxe Locale  

I    

412 22.09.2021 Modificarea raportului de serviciu al functionarului public B.A., 
prin mutarea definitiva in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, din cadrul Compartimentului Impozite si Taxe Locale  
in cadrul Compartimentului Relatii publice si consiliere pe 
probleme economice 

I    

413 23.09.2021 Prelungirea incadrarii pe perioada determinata a doamnei M.M. pe 
postul de asistent personal, gradatia 2, pentru copilul cu handicap 
grav M.G.A. 

I    

414 23.09.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta ordinara I    
415 23.09.2021 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate de catre beneficiarii Legii nr416/2001 si lista cuprinzand 
persoanele beneficiare de venitul garantat in luna octombrie 2021 

I    

416 23.09.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
B.D. 

I    

417 23.09.2021 Aprobarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei, D.A.M. I    
418 23.09.2021 Aprobarea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei, P.E.M. I    
419 23.09.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei,precum si 

modificarea cuantumului venitului minim garantat, titular G.M.D. 
I    

420 23.09.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentrusustinere a familiei, titular I    



 

P.G.A. 
421 23.09.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru  sustinere a familiei, 

titular F.M.M. 
I    

422 23.09.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinere a familiei, 
titular T.M.A. 

I    

423 28.09.2021 Reorganizarea Colectivului de Sprijin al Autoritatii Tutelare si 
Asistentei Sociale 

I    

424 28.09.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului D.G.pentru persoana cu 
handicap grav C.A.G. 

I    

425 28.09.2021 Acordarea indemnizatiei lunare doamnei F.M. persoana cu 
handicap grav 

I    

426 28.09.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului S.P. persoana cu 
handicap grav 

I    

427 28.09.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare domnului C.C.A. 
pentru copilul cu handicap grav C.M.A. 

I    

428 28.09.2021 Incetarea contractului individual de munca al doamnei O..E.C., 
asistent personal,gradatia 2, incepand cu 01 octombrie 2021 

I    

429 28.09.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat, 
pentru doamna O.E.C., asistent personal, gradatia 2 

I    

430 28.09.2021 Acordarea indemnizatiei lunare domnului O.A.persoana cu 
handicap grav 

I    

431 28.09.2021 Numirea domnului M.F. in functia publica de executie de consilier, 
clasa I, grad profesional superior,gradatia 2 din cadrul 
Compartimentului Agricultura si registru agricol, pe perioada 
nedeterminata cu norma intrega 

I    

432 29.09.2021 Aprobarea planului de servicii privind minora D.S.-V. I    
433 29.09.2021 Aprobarea planului de servicii privind minora U.E.-A. I    
434 30.09.2021 Aprobarea eliberarii unei autorizatii de construire I    
435 04.10.2021 Eliberarea unui numar de patru certificate de urbanism I    
436 06.10.2021 Desemnarea persoanei responsabile cu completarea si actualizarea 

formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire a 
contractelor de achizitie publica derulate de catre Orasul Brezoi 

I    

437 06.10.2021 Constituirea comisie de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 01 11 2021 
 
 

I    



 

438 07.10.2021 Modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul 
servicului a d-lui S.C.V, inspector, clasa I, grad professional 
asistent, gradatia 3, din cadrul Compartimentului Protectie civila 

I    

439 08.10.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta 
extraordinara 

I    

440 13.09.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de 2 autorizatii de 
construire/desfiintare 

I    

441 13.10.2021 Aprobarea eliberarii unu numar de 2 certificate de urbanism I    
442 15.10 2021 Modificarea raportului de serviciu al functionarului public C.M.E., 

prin mutarea definitiva, in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Brezoi din cadrul Compartimentului financiar 
contabil in cadrul Compartimetului resurse umane 

I    

443 15.10.2021 Modificarea raportului de serviciu al functionarului public B.M.N, 
prin mutarea definitiva, in cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului orasului Brezoi, din cadrul Compartimetului urbanism si 
amenajarea teritoriului in cadrul Compartimentului agricultura si 
registrul agricol. 

I    

444 19.10.2021 Acordarea indemnizatiei lunare d-nei P.E. persoana cu handicap 
grav 

I    

445 19.10.2021 Aprobarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat, 
pentru dl S.C.V, inspector, clasa I, grad professional asistent 

I    

446 21.10.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta ordinara I    
447 21.10.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare a d-lui P.F, pentru 

copilul cu handicap grav P.F.S 
I    

448 25.10.2021 Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
effectuate de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 si lista cuprinzand 
persoanele beneficiare de venitul garantat in luna noiembrie 2021. 

I    

449 25.10.2021 Acordarea ajutorului social d-nei T A I    
450 25.10.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 

H.E.F. 
I    

451 25.10.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
M.M.M. 

I    

452 25.10.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
D.M. 

I    

453 25.10.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, titular 
J.M.R 

I    



 

454 27.10.2021 Desemnarea membrilor echipei de implemantare a proiectului 
,,Imbunatatirea infrastructurii TIC a scolilor din orasul Brezoi” care 
solicita finantare in cadrul Proiectului POC, Axa Prioritara –
Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor pentru o economie 
digitala competitive 

I    

455 29.10.2021 Numirea in functia publica de consilier, clasa I, gradul profesional 
superior, gradatia % a doamnei B.A. 

I    

456 29.10.2021 Incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-nei P.E. persoana cu 
handicap grav 

I    

457 28.10.2021 Constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de montaj 
covor PVC antibacterian la sediul Spitalului Orasenesc din orasul 
Brezoi, judetul Valcea 

I    

458 02.11.2021 Prelungirea incadrarii pe perioada determinate de 1 an, a d-nei V.A. 
in functia contractuala de consilier al primarului, treapta 
profesionala IA, gradatia 5, in cadrul Compartimentului Cabinetul 
Primarului 

I    

459 02.11.2021 Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 07.12.2021 

I    

460 02.11.2021 Modificarea Dispozitiei nr.377 din 27 08 2021 privind constituirea 
Comisiei de disciplina la nivelul Primariilor orasului Brezoi, 
comunelor Perisani si Titesti, judetul Valcea 

I    

461 04.11.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu 
pentrupersoana varstnica, doamna T.I. 

I    

462 05.11.2021 Desemnarea reprezentantului Primarului orasului Brezoi in 
consiliul de administratie al Spitalului orasului Brezoi 

I    

463 05.11.2021 Avansarea in gradatie a d-nei C.I.C, muncitor necalificat, treapta 
profesionala I 

I    

464 08.11.2021 Convocarea Consiliului Local Brezoi in sedinta extraordinara I    
465 09.11.2021 Constituitrea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 

contestatiilor pentru concursul organizat in data de 13 dec 2021 
I    

466 09.11.2021 Masuri privind punerea in executarea Deciziei nr.41/9/2016 din 
03.11.2021 a Directorului adjunct al Camerei de Conturi Valcea 

I    

467 10.11.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de 5 certificate de urbanism I    
468 12.11.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a d-lui N.G.M in functia 

contractuala de executie de muncitor necalificat gradatia 5 
 

I    



 

469 12.11.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a d-lui D.C. in functia 
contractuala de executie de referent, grad professional IA, gradatia 
3 

I    

470 12.11.2021 Incadrare pe perioada nedeterminata a d-lui P.M in functia 
contractuala de executie, de muncitor calificat (lacatus mechanic), 
gradatia 5 

I    

471 12.11.2021 Acordarea incontinuare a indemnizatiei lunare d-nei G.F.N. pentru 
copilul cu handicap grav G.F.R. 

I    

472 15.11.2021 Incetarea contractului de munca al d-nei M.A., asistent personal 
gradatia 3, incepand cu data de 16.11.2021 

I    

473 15.11.2021 Acordarea in continuare a indemnizatiei lunare d-lui I.F, persoana 
cu handicap grav 

I    

474 16.11.2021 Acordarea unui ajutor de urgenta d-nei T.I. I    
475 18.11.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoi in sedinta ordinara I    
476 18.11.2021 Incadrarea pe perioada nedeterminata a d-nei M.A. pe postul de 

asistent personal, gradatia 3, pentru persoana cu handicap grav 
M.G. 

I    

477 18.11.2021 Desemnarea reprezentantului Primarului orasului Brezoi in 
consiliul de administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi 

I    

478 22.11.2021 Incetarea contractului de munca al d-lui G.F. sofer, treapta 
profesionala I, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Transport 

I    

479 22.11.2021 Aprobarea eliberarii unei autorizatii de construire/desfiintare I    
480 22.11.2021 Acordarea indemnizatiei lunare d-lui G.P.D. pentru copilul cu 

handicap grav G.P.A 
I    

481 24.11.2021 Modificarea art.1 din Dispozitia 459/02.11.2021 I    
482 24.11.2021 Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate de catre beneficiarii Legii nr.416/2021 si lista cuprinzand 
persoanele beneficiare de venitul garantat in luna decembrie 2021 

I    

483 24.11.2021 Modificarea membrilor din dosarul alocatiei pentru sustinerea 
familiei, titular G.M.L 

I    

484 24.11.2021 Modificarea cuantumului alocatiei de sustinere a familiei, titular 
G.F.S. 

I    

485 24.11.2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, titular 
R.M. 

I    

486 24.11.2021 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, titular 
O.M.G 

I    



 

487 25.11.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de 3 certificate de urbanism I    
488 26.11.2021 Recuperarea zile de 29 nov 2021 I    
489 26.11.2021 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu 

combustibili solizi sau petrolieri, la suplimentul lunar pentru 
consumul de combustibili solizi sau petrolieri, la suplimentul lunar 
pentru energie electrica si la ajutorul pentru incalzirea electrica 

I    

490 03.12.2021 Constituirea Comisie de examen si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru examentul de promovare in grad professional 
organizat in data de 20.12.2021 pentru personalul contractual 

I    

491 06.12.2021 Modificarea art.1 la Dispozitia 459/02.11.2021 I    
492 06.12.2021 Modificarea art.1 din Dispozitia nr.465/09.11.2021 I    
493 08.12.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de 3 certificate de urbanism I    
494 08.12.2021 Aprobarea eliberarii unui numar de 2 autorizatii de 

construire/desfiintare  
I    

495 15.12.2021 Stabilirea masurilor referitoare la inventarierea anuala a 
patrimoniului public si privat al orasului Brezoi si al Primariei 
orasului Brezoi, pe anul 2021 

I    

496 15.12.2021 Constrituirea Comisie de receptie la terminarea lucrarilor aferente 
investitiei ,,Lucrari de reabilitare Spital Orasenesc Brezoi situat in 
orasul Brezoi, judetul Valcea” 

I    

497 15.12.2021 Constituirea Comisie de receptive la terminarea lucrarilor aferente 
investitiei ,,Lucrari de constructii parcare (Zona Centrala-Strada 
Unirii si Parcare zona-Posta veche” 

I    

498 15.12.2021 Constituirea Comisie de Receptie la terminarea lucrarilor aferente 
investitiei”Lucrari de reparatii sarpanta si invelitoare, precum si 
realizare termosistem fatada bloc de locuinte M8, situate in orasul 
Brezoi, judetul Valcea” 

I    

499 16.12.2021 Aprobarea acordarii serviciului social de ingrijire la domiciliu 
pentru persoana varstnica, doamna D.O. 

I    

500 16.12.2021 Convocarea Consiliului Local al orasului Brezoiin sedinta ordinara I    
501 20.12.2021 Aprobarea Planului de lucrari de interes local ce vor fi efectuate de 

către beneficiarii Legii nr.416/2021 si lista cuprinzând persoanele 
beneficiare de venitul minim grarantat în luna ianuarie 2022 

I    

502 20.12.2021 Modificarea componenței familiei si a cuantumului alocatiei pentru 
sustinerea familiei, titular G.F. 
 

I    



 

503 20.12.2021 Constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 13 ianuarie 
2022 

I    

504 21.12.2021 Aprobarea eliberarii unui număr de 3 certificate de urbanism I    
505 22.12.2021 Desemnarea unui reprezentant al Autorității Tutelare Brezoi pentru 

a asista persoana varstnică M.Z., în vederea perfectării unui 
contract de întreținere cu clauza de usufruct viager 

I    

506 22.12.2021 Aprobarea planului de servicii privind pe minorul C.A.N I    
507 27.12.2021 Stabilirea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi și petrolieri, suplimentul lunar pentru consumul 
de combustibili solizi sau petrolieri, suplimentul lunar pentru 
energie electrică și ajutorul pentru încalzire electrică 

I    

508 28.12.2021 Apobarea eliberării unu număr de 6 autorizații de 
construire/desființare 

I    

509 28.12.2021 Încetarea indemnizației lunare d-nei F.V. pentru copilul cu 
handicap grav F.I.E 

I    

510 28.12.2021 Acordarea indemnizației lunare d-rei F.I.E. persoană cu handicap 
grav 

I    

511 30.12.2021 Încetarea contractului de muncă al d-nei Ș.E.R., referent, grad 
profesional IA, gradatia 3, în cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidență a Persoanelor 

I    

512 30.12.2021 Încetarea contractului individual de muncă al d-nei G.C., referent, 
grad profesional IA, gradația %, în cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

I    

513 30.12.2021 Numirea d-lui T.E. în funcția publică de execuție de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, gradatia 4, din cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil, pe perioada nedeterminata cu normă întreaga 

I    

514 30.12.2021 Numirea d-nei A. M. E. in functia contractuală de execuție de 
inspector de specialitate, grad profesional IA, gradatia 4, ca urmare 
a promovării în grad profesional 

I    

515 30.12.2021 Numirea d-lui B.G. in functia contractuală de executie de muncitor 
calificat (lacatus mechanic), treapta profesionala IV, gradatia 5, ca 
urmare a promovarii in treapta profesionala 

I    

516 30.12.2021 Numirea d-lui D.M în functia contractuala de executie de muncitor 
calificat (lacatus mechanic), treapta profesională IV, gradația 5, ca 
urmare a promovarii în treapta în treapta profesionala 

I    



 

517 30.12.2021 Numirea d-nei G.C. în functia publică de executie de referent, clasa 
III, grad profesional superior, gradatia 5 din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor, pe perioadă 
nedeterminata cu norma intreaga 

I    

518 30.12.2021 Numirea d-nei S.E.R. în functia publică de executie de referent, 
clasa III, grad profesional superior, gradatia 3 din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenta a persoanelor, pe perioadă 
nedeterminata cu norma intreaga 

I    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


