
REGISTRUL  

pentru evidenta dispozitiilor primarului Comunei Cernișoara  pe anul 2023 

*(1) – N/I (Normativă/Individuală), toate dispozitiile se comunica la compartimentele de specialitate care inainteaza referatele cu propunerile 

de emitere. 

*(2) – In Monitorul Oficial Local se publică doar dispozițiile cu caracter normativ. Dispozitiile cu caracter individual sunt supuse regimului de 

protectie a datelor cu caracter personal, potrivit legilor in vigoare, si se inmaneaza persoanelor vizate in mod individual. Se vor trece in 

registre doar initialele numelui si prenumelui/prenumelor persoanei. 

 

Nr. de inreg. si 

data emiterii 

Titlul dispozitiei pe scurt Tip 

dispozitie: 

N/I *(1) 

1/03.01.2023  Aprobarea  și atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane 
fizice și juridice de către compartimentul impozite și taxe locale din cadrul aparatului  propriu de specialitate  al 
primarului  Comunei Cernișoara,Județul Vâlcea . 

Normativă 

 

2/06.01.2023 Convocarea   şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Cernişoara. Normativă 

3/17.01.2023 Numirea    domnului  O. A. în funcția contractuală de execuţie de muncitor calificat(technician veterinar-însămânțător) 
,gradatia 5 pe perioada nedeterminată,cu normă întreagă de muncă,  în cadrul compartimentului agricultura ,registrul 
agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cernișoara, județul Vâlcea ; 

Individuală 

4/17.01.2023 Reorganizarea   Unității Locale de Sprijin  la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Cernișoara, județul Vâlcea; Normativă 

5/18.01.2023 Suspendarea  contractului de muncă pe perioadă nedeterminată al domnului  O. A. având funcția contractuală de 
execuţie de muncitor calificat(technician veterinar-însămânțător) ,gradatia 5,  în cadrul compartimentului agricultura 
,registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cernișoara, județul Vâlcea . 

Individuală 

6/25.01.2023 Convocarea   şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Cernişoara. Normativă 

7/25.01.2023 Privitoare  la încetarea contractului  de muncă al asistentului personal Vladu-Zorilescu Lucica ; 

 

Normativă 



 

 

 

 

8/2023 Privitoare la  aprobarea acordarii ajutorului social   Normativă 

9/2023 Privitoare la  acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu conbustibili solizi/sau petrolieri, precum și a 
suplimentului de energie;   

Normativă 

10/2023 Privitoare la  modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Bărbulete Ana  ; Normativă 

11/2023 Privitoare  la încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Șerban Florina Andreea ; Normativă 

12/2023 Privitoare  la încetarea platii ajutorului social pentru familia numitului Robu Alexandru; Normativă 

13/2023 Privitoare la încetarea indemnizației lunare a persoanei cu handicap grav Andreiță Toma; Normativă 

14/2023 Privitoare   la  acordarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav Andreiță Toma ; Normativă 

15/2023 Privitoare   la  acordarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav Grigore Elena Adina; Normativă 

16/2023 Privitoare la  modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Alexie Ion   ; Normativă 

17/2023 Privitoare   la  acordarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav Margine Dumitru ; Normativă 

18/2023 Privitoare   la  încetarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav Dumitrașcu Elena ; Normativă 

19/2023 Privitoare    la  încetarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav Codreanu Dumitru ; Normativă 

20/2023 Privitoare    la  încetarea indemnizaţiei lunare persoanelor cu handicap grav Strigoiu Nicolae  ; Normativă 

21/2023 Privitoare    la  încadrarea cu contract individual de muncă  pe perioadă nedeterminată a asistentului personal 

Dumitrașcu Virgil; 

Normativă 

22/2023 Privitoare    la  încadrarea cu contract individual de muncă  pe perioadă nedeterminată a asistentului personal Necșoiu 

Adriana ; 

Normativă 

23/2023 Privitoare    la  încadrarea cu contract individual de muncă  pe perioadă nedeterminată a asistentului personal Voican 

Elena ; 

Normativă 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


