
 

 

REGISTRUL 

pentru evidenţa dispozitiilor primarului Orasului Brezoi, judetul Vâlcea pe anul 2022 

*(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 

dispozitiei 

N/I*(1) 

Comunicarea 

actelor 

administrative 

Data 

publicarii in 

M.Of.Local 

(2) 

Observatii 

283 31.03.2022 Incadrarea d-lui C.A.S in functia contractuala 

de executie de muncitor calificat (agent 

dezinfectie, deratizare, dezinsectie), treapta 

profesionala IV, gradatia 3, ca urmare a 

promovarii in grad profesional 

I    

284 04.04.2022 Convocarea Consiliului Local Brezoi in 

sedintă extraordinară 

N    

285 05.04.2022 Aprobarea eliberării unui numra de 5 

certificate de urbanism 

I    

286 08.04.2022 Constituirea Comisiei de concurs si a comisiei 

de solutionare a contestatiilor pentru concursul 

organizat în data de 05 05 2022 

I    

287 14.04.2022 Aprobarea eliberării unui număr de 6 

certificate de urbanism 

I    

288 14.04.2022 Aprobarea eliberării unui număr de 3 

autorizatii de construire/desființare 

I    

289 19.04.2022 Aprobarea eliberării unei autorizații de 

construire/desființare 

I    

290 20.04.2022 Convocarea Consiliului Local Brezoi în 

ședință extraordinară 

N    

291 21.04.2022 Prelunginrea încadrări pe perioadă 

nedeterminată a d-lui P.G pe postul de asistent 

personal, gradatia 3, pentru persoana cu 

handicap grav P.E. 

 

I    



292 27.04.2022 Aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de 

interes local ce vor fi executate de către 

beneficiarii Legii 416/2001, precum și a listei 

persoanelor beneficiare de venitul minim 

garantat în luna Mai 2022 

I    

293 27.04.2022 Suspendarea plății ajutorului sociale d-lui N.D. I    

294 28.04.2022 Aprobarea eliberării unui număr de 2 

autorizatii de construire/desființare 

I    

295 29.04.2022 Revocarea unor dispozitii ale Primarului 

orasului Brezoi 

I    

296 29.04.2022 Numirea d-nei T.I.G în funcția publica de 

executie de inspector, clasa I, grad profesional 

superior, gradatia 4, ca urmare a promovării în 

grad profesional 

I    

297 29.04.2022 Numirea d-nei D.M în functia publică de 

execuție de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, gradatia 5, ca urmare a promovării în 

grad profesional 

I    

298 29.04.2022 Numirea d-lui C.N.A în funcția publică de 

execuție de inspector protecție civilă, clasa I, 

grad profesional asistent, gradația 3 în cadrul 

Compartimentului Protecției Civilă, pe 

perioadă nedeterminată cu normă întreagă 

I    

299 29.04.2022 Acordarea indemnizațiai lunare d-lui G.E 

persoană cu handicap grav 

I    

300 05.05.2022 Constituirea Comisie de recepție la terminarea 

lucrărilor de reabilitare și refacere Canal 

Vultureasa, precum și a lucrărilor de punere în 

siguranță locuințe în zona Valea lui Stan 

I    

301 05.05.2022 Avansarea în gradație a d-lui D.M, muncitor 

calificat(lacătus mecanic), treapta profesională 

IV, gradatia 4, în cadrul S.P.G.C Brezoi 

I    

302 05.05.2022 Avansarea în gradație a d-nei S.E.R., referent, 

clasa II, grad profesional superior, gradatia 3, 

în cadrul S.P.C.L.E.P Brezoi 

I    

303 05.05.2022 Avansarea în gradație a d-nei D.R.M. asistent 

personal 

I    



304 05.05.2022 Avansarea în gradație a d-nei P.E.L. asistent 

personal 

I    

305 05.05.2022 Avansarea în gradație a d-nei A.E., asistent 

personal 

I    

306 05.05.2022 Încetarea acordării indemnizației lunare d-lui 

M.D persoană cu handicap grav 

I    

307 06.05.2022 Aprobarea acordarii produselor alimentarea 

POAD 

I    

308 06.05.2022 Încadrarea pe periodă determinată a d-nei M.E. 

pe postul de asistent personal, gradația ), 

pentru copilul cu handicap gram M.I.F 

I    

309 06.05.2022 Constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei 

de solutionare a contestatiilor pentru concursul 

organizat în data de 30 mai 2022 

I    

310 10.05.2022 Aprobarea eliberării unui număr de 4 

certificate de urbanism 

I    

311 13.05.2022 Aprobarea eliberării unui număr de 2 

certificate de urbanism 

I    

312 13.05.2022 Încadrarea pe perioadă determinată a d-nei 

S.D. pe postul de asistent personal, gradatia 1, 

pentru copilul cu handicap grav C.A.E. 

I    

313 16.05.2022 Aprobarea eliberării unui număr de 2 

autorizatii de construire/desființare 

I    

314 18.05.2022 Desemnarea persoanei împuternicite pentru 

constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor prevăzute de art.54 alin (1), lit a, 

b,d si alin (2) din OUG nr.19/2020-privind 

organizarea și desfășurarea recensamantului 

populatiei si a locuințelor din Romania în anul 

2021 

N    

 


