
7/11.01.2022 NU NU

8/11.01.2022 NU NU

9/11.01.2022 NU NU

10/11.01.2022 NU NU

11/11.01.2022 NU NU

12/11.01.2022 NU NU

13/11.01.2022 NU NU

14/11.01.2022 NU NU

15/11.01.2022 NU NU

16/11.01.2022 NU NU

17/11.01.2022 NU NU

18/11.01.2022 NU NU

19/11.01.2022 NU NU

20/11.01.2022 NU NU

Anexa la adresa nr. 192/13.01.2022                                                                                           
                                          privind dispozițiile primarului  comunei Chiojdu

Numarul si data
dispozitiei

Denumire act administrativ Act cu caracter
normativ DA/NU

Obiectiuni
formulate de
secretar UAT

DA/NU
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază

pentru Lupsă Daniel, asistent personal pentru
persoană cu handicap grav

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Lupsă Constantin, asistent personal

pentru persoană cu handicap grav

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Chiran Adriana-Alina, asistent personal

pentru persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Calestru Mihaela, asistent personal pentru

persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Lazuschivici Daniela, asistent personal

pentru persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază

pentru Uruc Daniela-Maria, asistent personal
pentru persoană cu handicap grav

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Jica Mioara, asistent personal pentru

persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Tronaru Mihaela, asistent personal pentru

persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Enache Maria-Claudia, asistent personal

pentru persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază

pentru Baciu Maria, asistent personal pentru
persoană cu handicap grav

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Baciu Florentina-Aurelia, asistent

personal pentru persoană cu handicap grav

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Florea Mioara, asistent personal pentru

persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază

pentru Duma Ana, asistent personal pentru
persoană cu handicap grav

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Ioniță Roxana-Constanța, asistent

personal pentru persoană cu handicap grav



21/11.01.2022 NU NU

22/11.01.2022 NU NU

23/11.01.2022 NU NU

24/11.01.2022 NU NU

25/11.01.2022 NU NU

26/11.01.2022 NU NU

27/11.01.2022 NU NU

28/11.01.2022 NU NU

29/11.01.2022 NU NU

30/11.01.2022 NU NU

31/11.01.2022 NU NU

32/12.01.2022 NU NU

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Micu Antonica, asistent personal pentru

persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază

pentru Onica Irina, asistent personal pentru
persoană cu handicap grav

Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Pătîrlăgeanu Constantin, asistent personal

pentru persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază
pentru Neagu Victor, asistent personal pentru

persoană cu handicap grav
Stabilirea cuantumului brut al salariului de bază

pentru Lazăr Stelian, asistent personal pentru
persoană cu handicap grav

Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de
vechime în muncă si stabilirea cuantumului brut

al salariului de bază pentru Răcătej Maria,
asistent personal pentru persoană cu handicap

grav
Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de

vechime în muncă si stabilirea cuantumului brut
al salariului de bază pentru Drăghici Nela,

asistent personal pentru persoană cu handicap
grav

Acordarea gradației corespunzătoare tranșei de
vechime în muncă si stabilirea cuantumului brut
al salariului de bază pentru Posmagiu Camelia,
asistent personal pentru persoană cu handicap

grav
Acordarea stimulentului educațional sub formă

de tichete sociale pentru grădiniță
Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei

cu handicap grav Lazăr Dan
Stabilirea cuantumului indemnizaței de însoțitor

pentru persoanele cu handicap grav
Constituirea comisiei de recepție la terminarea

lucrărilor la obiectivul de investiții „Foișor
pentru odihnă și recreere izvor Lera, comuna

Chiojdu, judetul Buzau”
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