
 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 01 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

1 

 Priv ind conv ocarea de indata, in sedinta ex traordinara a Consiliului Local al comunei 

Doicesti, miercuri,  08.01.2020 
Av izat de legalitate  

06.01.2020 

2 

 Priv ind conv ocarea de indata, in sedinta ex traordinara a Consiliului Local al comunei  
Doicesti, joi, 09.01.2020 

Av izat de legalitate  

08.01.2020 

3 

Priv ind acordarea unui ajutor de inmormantare doamnei Opritescu Adriana Av izat de legalitate  

09.01.2020 

4 
Priv ind stabilirea calitatii de ev aluator si contrasemnatar a performantelor 

profesionale indiv iduale ale functionarilor publici 
Av izat de legalitate  

10.01.2020 

5 

Priv ind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte administratv e Av izat de legalitate  

20.01.2020 

6 
Priv ind numirea doamnei Ismail Luiza-Mariana in funcţia publică de ex ecuţie de 

consilier la Compartimentul Resurse umane, Relaţii cu publicul, Inv estiţii 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

7 Priv ind  numirea  domnului  Pîrv ulescu Valerian  in  funcţia  publică de ex ecuţie de 
consilier la Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, Autorizare 

construcţii, Nomenclatură stradală, Domeniu public şi priv at 

Av izat de legalitate  

20.01.2020 

8 Priv ind  numirea  domnului  Nica  Constantin  Tiberiu  in  funcţia  publică de ex ecuţie 
de consilier la Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, Autorizare 

construcţii, Nomenclatură stradală, Domeniu public şi priv at 

Av izat de legalitate  

20.01.2020 

9 
Priv ind numirea doamnei Şerban Elena in funcţia publică de ex ecuţie de consilier la 

Compartimentul Contabilitate, Patrimoniu 
Av izat de legalitate 

 

20.01.2020 

 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 02 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

10 

 Priv ind numirea doamnei Florea Mariana in funcţia publică de ex ecuţie de consilier la  

Compartimentul Contabilitate, Patrimoniu 
Av izat de legalitate 

 

20.01.2020 

11 

 Priv ind  numirea  doamnei Manea Carmen-Georgeta  in  funcţia  publică de ex ecuţie 
de consilier la Compartimentul Asistenţă socială 

Av izat de legalitate  

20.01.2020 

12 
Priv ind  numirea  doamnei Rotaru Oana-Maria  in  funcţia  publică de ex ecuţie de 

consilier la Compartimentul Registru agricol, Fond funciar 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

13 
Priv ind  numirea  doamnei Brezeanu Florentina  in  funcţia  publică de ex ecuţie de 

consilier la Compartimentul Registru agricol, Fond funciar 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

14 
Priv ind  numirea  doamnei Puescu Alice-Ioana  in  funcţia  publică de ex ecuţie de 

referent  la Compartimentul Stare civ ilă 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

15 
Priv ind  numirea  doamnei Tănase Mihaela  in  funcţia  publică de ex ecuţie de 

referent la Compartimentul Informaţii de interes public, Arhiv ă, Casierie 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

16 
Priv ind majorarea salariului de bază doamnei Cristea Gabriela-Ioneta 

 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

17 
Priv ind majorarea salariului de bază doamnei IOŢIC RODICA,  asistent personal al 

adultului cu handicap grav  Dinulescu Maria 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

18 
Priv ind majorarea salariului de bază  doamnei UNGUREANU VASILICA, asistent 

personal al adultului  cu handicap grav  Ungureanu Elena-Mihaela 
Av izat de legalitate 

 

20.01.2020 

 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 03 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

19 

 Priv ind majorarea salariului de bază  doamnei SMAIL AURELIA-CRISTINA,  asistent 

personal al copilului cu handicap grav  Smail Enes-Ahmet 
Av izat de legalitate 

 

20.01.2020 

20 

 Priv ind majorarea salariului de bază doamnei NEACŞU NICOLETA-KATI, asistent  
personal  al  adultului  cu  handicap  grav   Neacşu  Silv iu-Florentin 

Av izat de legalitate  

20.01.2020 

21 
Priv ind  majorarea   salariului  de  bază  doamnei  RĂUŢĂ  MARIANA, asistent  

personal  al copilului cu handicap grav  Răuţă Mihaela-Nicoleta 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

22 
Priv ind majorarea  salariului  de  bază  doamnei  PAVEL DANIELA, asistent personal  

al copilului cu handicap grav  Pav el Bogdan-Gabriel 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

23 
Priv ind majorarea salariului de bază doamnei TOMA FLORENTINA, asistent  

personal  al  adultului  cu  handicap  grav   Toma  Elena 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

24 
Priv ind majorarea salariului de bază doamnei RADU MARIANA-ALINA,   asistent 

personal al copilului cu handicap grav  Radu Florin-Marian 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

25 
Priv ind  majorarea salariului de bază   ŢUŢULEA M IHAELA,   asistent personal al 

adultului  cu handicap grav  Soare Maria 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

26 
Priv ind  mojorarea salariului de bază doamnei VÎRLAN FLORICA, asistent personal 

al adultului cu handicap grav  Neaţu Constantin 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

27 
Priv ind majorarea salariului de bază doamnei PANAIT DANA-MIHAELA, asistent   

personal  al  copilului  cu   handicap  grav   Panait Nicolas-Gabriel 
Av izat de legalitate 

 

20.01.2020 

 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 04 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

28 

 Priv ind majorarea salariului de bază  doamnei MIHAI MARIA-ALINA, asistent  

personal  al  adultului  cu  handicap  grav  Mihai Florica 
Av izat de legalitate 

 

20.01.2020 

29 

 Priv ind majorarea salariului de bază  doamnei SÎRBU ELENA, asistent personal al 
adultului  cu handicap grav  Sârbu Georgeta 

Av izat de legalitate  

20.01.2020 

30 
Priv ind  majorarea salariului de bază doamnei MIHAI ELENA, asistent  personal  al  

adultului  cu  handicap  grav  Furnică Ion 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

31 
Priv ind majorarea salariului de bază doamnei  GROSU LILI-CLARA,  asistent 

personal al adultului cu handicap grav  Oană Gheorghe 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

32 
Priv ind  majorarea salariului de bază  doamnei  MELIŢĂ EUGENIA, asistent personal  

al copilului  cu handicap grav  Mihai Alex andru-Ciprian 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

33 
Priv ind majorarea salariului de bază doamnei CIOACĂTĂ ADRIANA-ŞTEFANELA, 

asistent personal al adultului cu handicap grav  Cioacătă Polix enia 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

34 
Priv ind  stabilirea indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav , începând cu 

01.01.2020 
Av izat de legalitate  

20.01.2020 

35 
Priv ind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Programului 

operational Ajutorarea persoanelor defav orizate-POAD 
Av izat de legalitate  

21.01.2020 

36 
Priv ind conv ocarea Consiliului Local Doicesti in sedinta ordinara la data   de 

31.01.2020 
Av izat de legalitate 

 

21.01.2020 

 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 05 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

37 

 
Priv ind delegarea calitatii primarului de reprezentant al UAT comuna Doicesti in 

adunarea Generala a Actionarilor  la S.C. ECOS Dambov ita S.A. v iceprimarului 

comunei 

Av izat de legalitate  

27.01.2020 

38 
 Priv ind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Stefan 

Liliana 
Av izat de legalitate  

27.01.2020 

39 
Priv ind stabilirea salariului lunar al doamnei Chiţu Emilia-Miulica, secretar general al 

comunei Doiceşti 
Av izat de legalitate 

 

31.01.2020 

40 
Priv ind stabilirea salariului lunar al domnului Stan Gheorghe-Valentin, consilier la 

Compartimentul Situaţii de urgenţă 
Av izat de legalitate 

 

31.01.2020 

41 
Priv ind stabilirea salariului lunar al doamnei Florea Mariana, consilier la 

Compartimentul Contabilitate, Patrimoniu 
Av izat de legalitate 

 

31.01.2020 

42 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Ismail Luiza-Mariana, consilier la 

Compartimentul Resurse umane, Relaţii cu publicul, Inv estiţii 
Av izat de legalitate 

 

31.01.2020 

43 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Badea Valentina, consilier la 

Compartimentul Impozite şi tax e, Fond locativ  
Av izat de legalitate 

 

31.01.2020 

44 Priv ind stabilirea salariului lunar  al domnului Pîrv ulescu Valerian, consilier la 

Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului, Autorizare 

construcţii,Nomenclatură stradală, Domeniu public şi priv at 

Av izat de legalitate 
 

31.01.2020 

45 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Mănoiu Nicoleta, consilier la 

Compartimentul Impozite şi tax e, Fond locativ  
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 06 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

46 

 Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Şerban Elena, consilier la 

Compartimentul Contabilitate, Patrimoniu 
  

31.01.2020 

47 

 Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Manea Carmen-Georgeta, consilier  la 
Compartimentul Asistenţă socială 

  

31.01.2020 

48 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Stanciu Loredana, consilier achizitii 

publice  la Compartimentul Achizitii publice 
  

31.01.2020 

49 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Brezeanu Florentina, consilier la 

Compartimentul Registru agricol, Fond funciar 
  

31.01.2020 

50 Priv ind reîncadrarea şi stabilirea salariului lunar al domnului Nica Constantin Tiberiu, 

consilier la Compartimentul Urbanism şi amenajarea  teritoriului, Autorizare 

construcţii, Nomenclatură stradală, Domeniu public şi priv at 

 

  

31.01.2020 

51 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Rotaru Oana-Maria, consilier la 

Compartimentul Registru agricol, Fond funciar 
  

31.01.2020 

52 Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Puescu Alice-Ioana, referent la 

Compartimentul Stare Civ ilă   

31.01.2020 

53 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Rizea Nicoleta, referent  la 

Compartimentul Impozite si tax e, Fond locativ  
  

31.01.2020 

54 
Priv ind stabilirea salariului lunar  al doamnei Tănase Mihaela, referent  la 

Compartimentul Informaţii de interes public, Arhiv ă, Casierie 
  

31.01.2020 

 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 07 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

55 

 Priv ind stabilirea salariului lunar al domnului Grigoraşcu Dominel-Ion, administrator 

public 
Av izat de legalitate 

 

31.01.2020 

56 

 Priv ind stabilirea salariului lunar al domnului Stana Cozmin-Petruţ, inspector de 
specialitate la Compartimentul Mediu, Serv icii publice, Gospodărie comunală 

Av izat de legalitate  

31.01.2020 

57 Priv ind stabilirea salariului lunar al doamnei Oană Maria, guard la Compartimentul 

Administrativ  
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

58 
Priv ind stabilirea salariului lunar al domnului Liţoi Constantin, muncitor calificat  la 

Compartimentul Mediu, Serv icii publice, Gospodărie comunală 
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

59 Priv ind stabilirea salariului lunar al domnului Stan Gabriel, muncitor calificat la 

Compartimentul Mediu, Serv icii publice, Gospodărie comunală 
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

60 
Priv ind stabilirea salariului lunar al domnului Colac Valentin, muncitor necalificat la 

Compartimentul Mediu, Serv icii publice, Gospodărie comunală 
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

61 
Priv ind stabilirea salariului lunar al domnului Mihai Florin-Daniel, sofer la 

Compartimentul Mediu, Serv icii publice, Gospodărie comunală 
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

62 

Priv ind incetarea dreptului la ajutor social persoanei singure Banica Gheorghe Av izat de legalitate  

31.01.2020 

63 
Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Tudor  Vasilica Av izat de legalitate  

31.01.2020 
 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 08 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

64 

 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav    Ghirdov eanu 

Dumitru 
Av izat de legalitate 

 

31.01.2020 

65 

 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav    Constantin 
Marin 

Av izat de legalitate  

31.01.2020 

66 
Priv ind incetarea indemnizatiei pentru copilul cu handicap grav  Canea Dav id-Cosmin Av izat de legalitate  

31.01.2020 

67 

Priv ind incetarea indemnizatiei pentru copilul cu handicap grav    Mihai Teo-Maria Av izat de legalitate  

31.01.2020 

68 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul Panait Nicolas-Gabriel 
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

69 
Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul Moldov eanu  Andrei 
Av izat de legalitate  

31.01.2020 

70 

Priv ind acordarea  unei indemnizatii pentru adultul cu  handicap grav  Mihai Florica Av izat de legalitate  

03.02.2020 

71 Priv ind  angajarea doamnei  LAMBRU FLORENTINA  pe perioadă determinată în 
funcţia de asistent personal al copilului cu handicap grav  Canea Dav id-Cosmin 

 

Av izat de legalitate  

03.02.2020 

72 Priv ind  angajarea doamnei  MIHAI IOANA  pe perioadă determinată în funcţia de 

asistent personal al copilului cu handicap grav  Mihai Teo-Maria 
Av izat de legalitate  

03.02.2020 
 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr. 09 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

73 

 Priv ind încetarea contractului indiv idual de muncă al doamnei Ioţic Rodica–asistent 

personal al adultului cu  handicap grav  Dinulescu Maria 
Av izat de legalitate 

 

03.02.2020 

74 

 Priv ind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pe 

perioada sezonului rece pentru consumatorii v ulnerabili care au depus cerere in                         

perioada 01-20.01.2020 

Av izat de legalitate  

03.02.2020 

75 
Priv ind reorganizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei 

Doicesti si a Centrului Operativ  cu Activ itate Temporara al comunei Doicesti 
Av izat de legalitate  

07.02.2020 

76 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul TUDOR GHEORGHE-CRISTIAN 
Av izat de legalitate  

07.02.2020 

77 
Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul PAVEL BOGDAN-GABRIEL 
Av izat de legalitate  

07.02.2020 

78 Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei  Manea 

Nicoleta-Cristina 
Av izat de legalitate  

11.02.2020 

79 
Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 17.02.2020 
Av izat de legalitate  

11.02.2020 

80 Priv ind desemnarea doamnei Stanciu Loredana persoana responsabila cu urmarirea 

derularii contractului  pentru finantarea in cadrul Programului national de cadastru si 

carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica pentru sectoarele cadastrale nr. 

39 si 40 

Av izat de legalitate  

13.02.2020 

81 
Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Tudor Vasilica Av izat de legalitate  

14.02.2020 
 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.10 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

82 

 Priv ind organizarea  si desfasurarea pregatirii de linia situatiilor de urgenta in anul 

2020 
Av izat de legalitate 

 

20.02.2020 

83 

 Priv ind stabilirea criteriilor si a listei de suplimentare pentru distribuirea produselor de 

igiena in cadrul programului POAD, catre persoanele aflate temporar in situatii critice 

de v iata 

Av izat de legalitate  

20.02.2020 

84 
Priv ind  conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ex traordinara la 

data de 28.02.2020 
Av izat de legalitate  

24.02.2020 

85 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil caz prev entie pentru copilul 

STROIE ANDREI-TEODOR 
Av izat de legalitate  

05.03.2020 

86 

Priv ind aprobarea Planului specific de continuitate Av izat de legalitate  

09.03.2020 

87 
Priv ind  constituirea comisiei comunale pentru recensamantul general agricol Av izat de legalitate  

09.03.2020 

88 
Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Sav ici 

Rodica 
Av izat de legalitate  

10.03.2020 

89 

Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Popescu Ana Av izat de legalitate  

10.03.2020 

90 Priv ind  conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 20.03.2020 
Av izat de legalitate  

13.03.2020 
 

 

 

 



 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.11 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

91 

 Priv ind imputernicirea persoanelor responsabile cu constatarea contrav entiilor si 

aplicarea sanctiunilor conform art. 9 din Ordonanta Militara   nr. 1/2020 
Av izat de legalitate 

 

19.03.2020 

92 

 
Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Varlan Gheorghe Av izat de legalitate  

24.03.2020 

93 
Priv ind stabilirea unor masuri referitoare la desfasurarea activ itatii  angajatilor 

Primariei comunei Doicesti, in scopul prev enirii noului tip de Coronav irus (COVID-19) 
Av izat de legalitate  

24.03.2020 

94 Priv ind  imputernicirea persoanelor responsabile cu constatarea contrav entiilor si 

aplicarea sanctiunilor conform art. 10 din Ordonanta Militara nr. 2/2020 
Av izat de legalitate  

24.03.2020 

95 
Priv ind  imputernicirea persoanelor responsabile cu constatarea contrav entiilor si 

aplicarea sanctiunilor conform art. 14 din Ordonanta Militara nr. 3/2020 
Av izat de legalitate  

25.03.2020 

96 Priv ind rectificarea bugetului local si v irarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi 

capitol bugetar 
Av izat de legalitate  

25.03.2020 

97 
Pentru modificarea Dispozitiei nr. 124/15.05.2013 priv ind aprobarea Regulamentului 

de Ordine Interioara 
Av izat de legalitate  

25.03.2020 

98 

Priv ind suspendarea contractului indiv idual de munca al doamnei Mihai    Maria-Alina Av izat de legalitate  

25.03.2020 

99  Priv ind  numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul RADU FLORIN MARIAN 
Av izat de legalitate  

26.03.2020 
 

 

 

 



 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.12 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  
proiectului de dispozitie 

01 02 06  

100 

 Priv ind stabilirea unor responsabilitati clare pe intreaga perioada a instituirii starii de 

urgenta salariatilor responsabili cu monitorizarea si sprijinirea persoanelor v ulnerabile 
Av izat de legalitate  

26.03.2020 

101 

 Priv ind  imputernicirea persoanelor responsabile cu constatarea contrav entiilor si 

aplicarea sanctiunilor conform art. 13 din Ordonanta Militara nr. 4/2020 
Av izat de legalitate  

30.03.2020 

102 Priv ind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Rotaru 

Adriana-Luminita 
Av izat de legalitate  

31.03.2020 

103 
Priv ind  acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Poschina 

Gheorghe 
Av izat de legalitate  

03.04.2020 

104 Priv ind  acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav   Simion Marilena 

Tatiana 
Av izat de legalitate  

03.04.2020 

105 
Priv ind  acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Rucsanda 

Floarea 
Av izat de legalitate  

03.04.2020 

106 

Priv ind  incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Sora Vasile 
Av izat de legalitate 

 

03.04.2020 

107 

Priv ind  acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Niculae Vasilica 
Av izat de legalitate 

 

15.04.2020 

108 Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 24.04.2020 
Av izat de legalitate  

16.04.2020 
 

 

 



 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.13 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  
proiectului de dispozitie 

01 02 06  

109 

 
Priv ind  stabilirea tipului de semnatura electronica pentru utilizarea de catre 

persoanele fizice si juridice a unui serv iciu disponibil online prestat de Primaria 

comunei Doicesti 

Av izat de legalitate  

21.04.2020 

110 

 
Pentru completarea anex ei la Dispozitia nr. 93/24.03.2020 priv ind stabilirea unor 

masuri referitoare la desfasurarea activ itatii angajatilor Primariei comunei Doicesti 

inscopul prev enirii raspandirii noului tip de Coronav irus (COVID-19) 

Av izat de legalitate  

21.04.2020 

111 

Priv ind acordarea unei indemnizatii adultului cu handicap grav  Grigorascu Aurica Av izat de legalitate  

04.05.2020 

112 
Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Ghita Elena Av izat de legalitate  

08.05.2020 

113 
Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Rotaru MAria 

Av izat de legalitate  

08.05.2020 

114 
Priv ind  desemnarea persoanei responsabile cu operarea aplicatiei Monitorul Oficial 

Local in format electronic Av izat de legalitate  

18.05.2020 

115 
Priv ind eliberarea din functie a domnului Grigorascu Dominel-Ion, administrator 

public Av izat de legalitate 
 

18.05.2020 

116 
Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 29.05.2020 Av izat de legalitate 
 

22.05.2020 

117 
Priv ind desemnarea persoanei responsabile cu v erificarea temperaturii angajatilor din 

Primaria comunei Doicesti, precum si a persoanelor care intra in primarie pe 

perioada starii de alerta 
Av izat de legalitate  

26.05.2020 

 

 

 



 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.14 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  
proiectului de dispozitie 

01 02 06  

118 

 

Priv ind   acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Anghel Sanda 

Av izat de legalitate  

29.05.2020 

119 

 

Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Manescu 

Mariana Av izat de legalitate 
 

29.05.2020 

120 
Priv ind   rectificarea bugetului local 

Av izat de legalitate 
 

03.06.2020 

121 

 

Priv ind  stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei Dumitrache Mariana 

Av izat de legalitate 
 

04.06.2020 

122 

 

Priv ind  stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei Dumitrache Mariana 

Av izat de legalitate  
04.06.2020 

123 

 

Priv ind  incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Fuşcă Floarea 

Av izat de legalitate 
 

10.06.2020 

124 

 

Priv ind  incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Vasile Leonida 

Av izat de legalitate  
10.06.2020 

125 

 

Priv ind  numirea comisiei de receptie finala a lucrarilor „EXTINDERE RETELE DE 

APA IN COMUNA DOICESTI”  Av izat de legalitate  
15.06.2020 

126 

 

Priv ind   conv ocarea de indata, in sedinta ex traordinara, a Consiliului Local al 

comunei Doicesti, miercuri 17.06.2020 Av izat de legalitate 
 

16.06.2020 

127 

 

Priv ind rectificarea bugetului local prin v irarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi 

capitol bugetar Av izat de legalitate  

17.06.2020 

          



         

 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.15 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  
proiectului de dispozitie 

01 02 06  

128 

 

Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Rauta Mihaela-

Nicoleta pe perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Rauta Mariana 
Av izat de legalitate  

17.06.2020 

129 

 

Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite persoanei cu handicap grav  Ungureanu 

Elena pe perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Ungureanu Vasilica 
Av izat de legalitate  

17.06.2020 

130 
Priv ind   incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Toaca Elena 

Av izat de legalitate  

17.06.2020 

131 

 

Priv ind  conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 26.06.2020 Av izat de legalitate  
19.06.2020 

 132 

 

Priv ind constituirea comisiei de receptie/acceptanta a serv iciilor de inregistrare 

sistematica pentru sectoarele cadastrale nr. 39 si 40 in cadrul Programului national 

de cadastru 
Av izat de legalitate  

23.06.2020 

  

133 

Priv ind  rectificarea bugetului local 

Av izat de legalitate 
 

24.06.2020 

134 Priv ind constituirea comisiei comunale pentu recensamantul populatiei si  locuintelor 

Av izat de legalitate  
25.06.2020 

135 Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Vetuleasa 

Georgiana-Alex andra Av izat de legalitate  
26.06.2020 

136 
Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite persoanei cu handicap grav  Neacsu Silv iu-

Florentin, pe perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Neacsu Nicoleta-Kati 
Av izat de legalitate 

 

30.06.2020 

137 
Priv ind conv ocarea de indata, in sedinta ex traordinara a Consiliului Local al comunei 

Doicesti, marti, 07.07.2020 Av izat de legalitate 
 

06.07.2020 



         

 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.16 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
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Data intocmirii  
proiectului de dispozitie 

01 02 06  

138 

 

Priv ind delegarea unor atributii de serv iciu ale doamnei Puescu Alice Ioana in 

perioada efectuarii concediului de odihna Av izat de legalitate  

10.07.2020 

139 

 

Priv ind  acordarea stimulentului de risc doamnei Opritescu Adriana, asistent medical  

comunitar Av izat de legalitate  

14.07.2020 

140 
Priv ind desemnarea comisiei de ev aluare a ofertelor depuse pentru „ Inchiriere bunuri 
imobile (7 trupuri de pajisti disponibile, categoria de folosinta pasuni, in suprafata 

totala de 81,85 ha, proprietatea publica a comunei Doicesti)”  
Av izat de legalitate  

14.07.2020 

141 

 

Priv ind rectificarea actului de casatorie nr. 12/12.07.2004 priv ind pe MIRA 

GHEORGHE si SANDU IULIANA Av izat de legalitate  
16.07.2020 

 142 

 

Priv ind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Neacsu 

Maria-Cristina Av izat de legalitate  
16.07.2020 

 143 Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Neacsu 

Maria-Cristina Av izat de legalitate  17.07.2020 

144 Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Niculae Maria 

Av izat de legalitate  
17.07.2020 

145 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Oprescu Virginia 

Av izat de legalitate  
21.07.2020 

14 
Priv ind  acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Dudu Marin 

Av izat de legalitate 
 

21.07.2020 

 

147 

Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Radu Marian-

Florin peperioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal Radu 

Mariana-Alina 

Av izat de legalitate  
21.07.2020 

 

 



         

 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 

Fila nr.17 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  
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Observ atii 

Data intocmirii  
proiectului de dispozitie 

01 02 06  

148 

 

Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 31.07.2020 Av izat de legalitate  

24.07.2020 

149 

 

Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Rucsanda Floarea 

Av izat de legalitate  

27.07.2020 

150 
Priv ind stabilirea dreptului la ajutor social persoanei singure Petre Daniela 

Av izat de legalitate  

29.07.2020 

151 Priv ind  propunerea aparatului tehnic aux iliar al Biroului electoral de circumscriptie 

comunala Av izat de legalitate  29.07.2020 

152 Priv ind aprobarea modalitatilor de identificare si v erificare a destinatarilor finali in 

cadrul Schemei nationale de sprijin pentru persoanele v arstnice si pentru persoanele 

fara adapost 
Av izat de legalitate  

29.07.2020 

153 Priv ind incetarea contractului indiv idual de  munca al doamnei Cioacata Adriana-

Stefanela, asistent personal al persoanei cu handicap grav  Cioacata Polix enia Av izat de legalitate 
 31.07.2020 

154 Priv ind incetarea dreptului la ajutor social  persoanei singure Rotaru Mircea-Ionel 

Av izat de legalitate  
03.08.2020 

155 Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Smail Enes-

Ahmet pe perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Tabirca Aurelia-Cristina 
Av izat de legalitate  

03.08.2020 

156 
Priv ind desemnarea comisiei de ev aluare a ofertelor depuse pentru depuse pentru 

„ Inchiriere bunuri imobile (7 trupuri de pajisti disponibile, categoria de folosinta 

pasuni, in suprafata totala de 81,85 ha, proprietatea publica a comunei Doicesti)” ,                 

in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie 

Av izat de legalitate  

04.08.2020 

 

157 
Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ex traordinara la 

data de 11.08.2020 Av izat de legalitate  
07.08.2020 

 
         



 

 Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 
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proiectului de dispozitie 

01 02 06  

158 

 

Pentru completarea Dispozitiei nr. 151/29.07.2020 priv ind  propunerea aparatului 

tehnic aux iliar al Biroului electoral de circumscriptie comunala Av izat de legalitate  

10.08.2020 

159 

 

Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ex traordinara la 

data de 17.08.2020 Av izat de legalitate  

13.08.2020 

160 
Priv ind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral 

Av izat de legalitate  

13.08.2020 

161 Priv ind incetarea contractului indiv idual de munca al doamnei Mihai Elena, asistent 

personal al persoanei cu handicap grav  Furnica Ion Av izat de legalitate  14.08.2020 

162 Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 28.08.2020 Av izat de legalitate  
21.08.2020 

163 Priv ind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei Manescu Mariana 
Av izat de legalitate  24.08.202 

164 Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Canea Dav id-

Cosmin pe perioafa efecturaii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Lambru Florentina 
Av izat de legalitate  

24.08.2020 

165 Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Panait Nicolas-

Gabriel pe perioafa efecturaii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Panait Dana-Mihaela 
Av izat de legalitate  

24.08.2020 

166 
Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Pav el Bogdan-

Gabriel pe perioafa efecturaii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Pav el Daniela 
Av izat de legalitate 

 

24.08.2020 
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167 

 

Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite persoanei cu handicap grav  Soare Maria  

pe perioafa efecturaii concediului de odihna de catre asistentul personal Tutulea 

Mihaela 
Av izat de legalitate 

 

24.08.2020 

168 

 

Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Toma Elena pe 

perioafa efecturaii concediului de odihna de catre asistentul personal Toma 

Florentina 
Av izat de legalitate  

24.08.2020 

169 
Priv ind incetarea indemnizatiei adultului cu handicap grav  Ghirdov eanu Dumitru 

Av izat de legalitate  

24.08.2020 

170 Priv ind aprobarea modalitatilor de identificare a destinatarilor finali din cadrul 

Schemei nationale de sprijin pentru elev ii cei mai defav orizati Av izat de legalitate 
 27.08.2020 

171 Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Niculae Niculae 

Av izat de legalitate  
27.08.2020 

172 Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ex traordinara la 

data de 08.09.2020 Av izat de legalitate  04.09.2020 

173 Priv ind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarii „Modernizare strada 

Constantin Brancov eanu, L=910 m, in comuna Doicesti, judetul Dambov ita”  Av izat de legalitate  
08.09.2020 

174 Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Grigore Dumitru 

Av izat de legalitate  
08.09.2020 

175 
Priv ind desemnarea persoanelor responsabile cu indeplinirea prev ederilor 

Contractului de prestari serv icii nr. 5045/28.08.2020 av and ca obiect serv icii 

v eterinare de capturare a cainilor fara stapan depe raza comunei Doicesti 
Av izat de legalitate 

 

08.09.2020 

176 

 

Priv ind acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap grav  Neatu Constantin pe 

perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal Virlan Florica 
Av izat de legalitate  

10.09.2020 
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177 

 

Priv ind v irarea de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar 

Av izat de legalitate  

18.09.2020 

178 

 

Priv ind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Oana Mirela 

Av izat de legalitate  

21.09.2020 

179 
Priv ind rectificarea prin majorare a bugetului local 

Av izat de legalitate  

21.09.2020 

180 Priv ind numirea doamnei Ciocau Hareta curator special pentru minorii Alex androv  

Daria Alex andra si Alex androv  Andreea-Teodora Av izat de legalitate  21.09.2020 

181 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul SMAIL ENES-AHMET Av izat de legalitate  
21.09.2020 

182 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul RAUTA MIHAELA-NICOLETA Av izat de legalitate  21.09.2020 

183 Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite persoanei cu handicap grav  Sarbu 

Georgeta pe perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal 

Sirbu Elena 
Av izat de legalitate  

22.09.2020 

184 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Petrescu Dav id 

Av izat de legalitate  
22.09.2020 

185 
Priv ind propunerea aparatului tehnic din birourile electorale ale sectiilor de v otare 

Av izat de legalitate  

22.09.2020 

186 
 

Priv ind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei domnului Draghiciu 
Nicolae 

Av izat de legalitate  
23.09.2020 

 

 

 



Fila nr.21 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
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Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 
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187 

 

Priv ind modificarea raportului de serv iciu al doamnei Brezeanu Florentina,                  

prin transfer la cerere Av izat de legalitate 
 

23.09.2020 

188 

 

Priv ind incetarea indemnizatiei cuv enite pentru adultul cu handicap grav  Constantin 

Marin Av izat de legalitate  

29.09.2020 

189 
Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Grigore Mihai 

Av izat de legalitate  

29.09.2020 

190 Priv ind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi 

sau petrolieri, titularilor de ajutor social Av izat de legalitate  29.09.2020 

191 Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Stefan 

Liliana Av izat de legalitate  
29.09.2020 

192 Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Nitu Gheorghe 
Av izat de legalitate  29.09.2020 

193 Priv ind angajarea doamnei Enache Mariana pe perioada determinata in functia de 

asistent personal al adultului cu handicap grav  Constantin Marin Av izat de legalitate  
30.09.2020 

194 Priv ind angajarea doamnei Grigore Elena-Alis pe perioada nedeterminata in functia 

de asistent personal al adultului cu handicap grav  Grigore Mihai Av izat de legalitate  
30.09.2020 

195 
Priv ind acordarea dreptului la stimulent eductional sub forma tichetului social pentru 

gradinita titularului Clav ac Denisa Av izat de legalitate 
 

30.09.2020 

196 

 

Priv ind acordarea dreptului la stimulent eductional sub forma tichetului social pentru 

gradinita titularului Rotaru Adriana-Luminita 
Av izat de legalitate  

30.09.2020 

 
 

 

 

 

 



Fila nr.22 
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proiectului de dispozitie 
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197 

 

Priv ind acordarea dreptului la stimulent eductional sub forma tichetului social pentru 

gradinita titularului Oana Mirela Av izat de legalitate 
 

30.09.2020 

198 

 

Priv ind acordarea dreptului la stimulent eductional sub forma tichetului social pentru 

gradinita titularului Stefan Florina Av izat de legalitate  

30.09.2020 

199 
Priv ind acordarea dreptului la stimulent eductional sub forma tichetului social pentru 

gradinita titularului Mierloiu Filofteia Av izat de legalitate  

30.09.2020 

200 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Trandafir  

Gheorghe Av izat de legalitate  30.09.2020 

201 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Dobra Georgeta 

Av izat de legalitate  
30.09.2020 

 202  Priv ind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma tichetului social 

pentru gradinita titularului Feodor Andreea-Madalina Av izat de legalitate   08.10.2020 

 203 Priv ind acordarea indemnizatiei cuv enite copilului cu handicap grav  Mihai Teo-Maria 

pe perioada efectuarii concediului de odihna de catre asistentul personal Mihai Ioana Av izat de legalitate  
 14.10.2020 

 204 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil de caz prev entie pentru 

copilul Veneteanu Nicolas-Andrei Av izat de legalitate  
 14.10.2020 

 205 
Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Manea Ilinca 

Av izat de legalitate 
 

 15.10.2020 

 206 

 

Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Susarenco 

Irina-Gabriela 
Av izat de legalitate  

22.10.2020  

 

207 

 

Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Veneteanu 

Nicolas-Andrei Av izat de legalitate  
22.10.2020  

 

 

 



Fila nr.23 
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Proiectului de  dispozitie 
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208 

 

Priv ind stabilirea dreptului la ajutor social familiei doamnei Turcu Maria 

Av izat de legalitate 
 

23.10.2020 

209 

 

Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei domnului Mihai 

Gheorghe Av izat de legalitate  

27.10.2020 

210 
Priv ind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalizrea locuintei cu combustibili solizi 

sau petrolieri familiei doamnei Turcu Maria-beneficiara de ajutor social Av izat de legalitate  

27.10.2020 

211 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Varlan Maria 
Av izat de legalitate  27.10.2020 

212 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Tanase 

Margareta Av izat de legalitate  
02.11.2020 

 213  Priv ind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral 
Av izat de legalitate   02.11.2020 

 214  Priv ind suspendarea contractului indiv idual de munca al domnului Stana Cozmin-

Petrut Av izat de legalitate  
 04.11.2020 

 215  Priv ind delegarea atributiilot de ofiter de stare civ ila 

Av izat de legalitate  
 06.11.2020 

 216 
 Priv ind incetarea contractului indiv idual de munca al doamnei Tutulea Mihaela – 

asistent personal al persoanei cu handicap grav  Soare Maria Av izat de legalitate 
 

09.11.2020  

 217 

 

 Priv ind desemnarea personalului tehnic aux iliar din birourile electorale ale sectiilor 

de v otare 
Av izat de legalitate  

 10.11.2020 

 

218 

 

 Priv ind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei domnului Draghiciu 

Nicolae  Av izat de legalitate  
23.11.2020  

 

 

 



Fila nr.24 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 
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proiectului de dispozitie 

01 02 06  

219 

 

Priv ind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece, pentru consumatorii v ulnerabili 

care au depus cerere in perioada 01-20.11.2020 
Av izat de legalitate  

23.11.2020 

220 

 

Priv ind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pe 

perioada sezonului rece, pentru consumatorii v ulnerabili care au depus cerere in 

perioada 01-20.11.2020 
Av izat de legalitate  

23.112020 

221 
Priv ind respingerea cererii de acordare a ajutorului social persoanei singure Coman 
Marian Av izat de legalitate  

23.11.2020 

222 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil caz prev entie pentru copilul 

Diaconu Ioana-Mirela Av izat de legalitate  24.11.2020 

223 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil caz prev entie pentru copilul 

Banica Gabriela-Ilinca Av izat de legalitate  
24.11.2020 

 224 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru copilul cu handicap grav  Banica Gabriela-

Ilinca Av izat de legalitate   25.11.2020 

 225 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru copilul cu handicap grav  Diaconu          

Ioana-Mirela Av izat de legalitate  
 25.11.2020 

226 Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Ion                 

Adrian-Alex andru  Av izat de legalitate  
 25.11.2020 

 227 
Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Prisiceanu 

Gheorghe Av izat de legalitate 
 

25.11.2020  

 228 

 

Priv ind acordarea unei indemnizatii pentru adultul cu handicap grav  Dragomir 

Floarea 
Av izat de legalitate  

 25.11.2020 

 

229 

 

Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doicesti in sedinta ordinara la data 

de 02.12.2020  Av izat de legalitate 
 

 25.11.2020 

 

 



Fila nr.25 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

230 

 

Priv ind permanentizarea activ itatii Centrului Operativ  cu Activ itate Temporara 

(COAT) al comunei Doicesti Av izat de legalitate  

25.11.2020 

231 

 

Priv ind constituirea comisiei pentru probleme de aparare 

Av izat de legalitate  

03.12.2020 

232 
Priv ind rectificarea prin majorare a bugetului local 

Av izat de legalitate  

08.12.2020 

233 Priv ind conv ocarea de îndată, în sedinţă ex traordinară a Consiliului Local al comunei  

Doiceşti, v ineri 11.12.2020 Av izat de legalitate  09.12.2020 

234 Priv ind numirea comisiei de inv entariere  anuală a elementelor de natura activ elor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a comisiei de casare bunuri aflate în patrimoniul 

comunei Doiceşti 
Av izat de legalitate  

10.12.2020 

 235 Priv ind  stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuiţei cu gaze naturale pe 

perioada sezonului rece, pentru consumatorii v ulnerabili care au depus cerere în 

perioada 01-10.12.2020 

Av izat de legalitate 
  10.12.2020 

 236 Priv ind conv ocarea Consiliului Local al comunei Doiceşti în sedinţă ex traordinară la 

data de 16.12.2020 Av izat de legalitate  
 11.12.2020 

237 Priv ind incetarea indemnizatiei pentru adultul cu handicap grav  Oprescu Virginia 

 Av izat de legalitate  
 14.12.2020 

 238 
Priv ind rectificarea prin majorare a bugetului local 

Av izat de legalitate  

15.12.2020  

 239 

 

Priv ind v irarea de credite bugetarein cadrul aceluiasi capitol bugetar 

Av izat de legalitate  
 15.12.2020 

 

240 
 

 Priv ind rectificarea prin majorare a bugetului local 

 Av izat de legalitate  
 17.12.2020 

 

 



Fila nr.26 

Numărul  

proiectului de dispoziţie Titlul  

Proiectului de  dispozitie 

Legalitatea  

proiectului de dispozitie 
Observ atii 

Data intocmirii  

proiectului de dispozitie 

01 02 06  

241 

 

Priv ind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la 

concursul organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului contractual 

de ex ecutie v acant de muncitor calificat treapta profesionala I 
Av izat de legalitate  

21.12.2020 

242 

 

Priv ind stabilirea dreptului la ajutor social persoanei singure Coman Marian 

Av izat de legalitate  

22.12.2020 

243 
Priv ind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de instalare a 
sistemelor si echipamentelor pentru secuitate la incendiu la Gradinita cu program 

normal nr. 3 Doicesti si la sediul Primariei 
Av izat de legalitate  

23.12.2020 

244 Priv ind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Programului 

operational Ajutorarea persoanelor defav orizate - POAD Av izat de legalitate  28.12.2020 

245 Priv ind rectificarea prin majorare a bugetului local 

Av izat de legalitate  
30.12.2020 

 246 Priv ind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la  

concursul de promov are in gradul profesional celui detinut, organizat in data de 

01.02.2021 

Av izat de legalitate  30.12.2020 

 247 Priv ind acordarea  unei indemnizatii pentru copilul cu handicap grav  Branescu 

Nicholas-Cristian Av izat de legalitate  
30.12.2020 

248 Priv ind numirea doamnei Opritescu Adriana responsabil caz prev entie pentru copilul 

cu handicap grav  Branescu Nicholas-Cristian  Av izat de legalitate  
 30.12.2020 

 249 
Priv ind desemnarea doamnei Badea Valentina, reprezentantul primarului in consiliul 

de administratie din unitatile de inv atamant preuniv ersitar cu personalitate juridica, 

pentru anul scolar 2020-2021 
Av izat de legalitate 

 

30.12.2020  

 250 

 

Priv ind delegarea calitatii  primarului de reprezentant al UAT comuna Doicesti in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezv oltare Intercomunitara „Civ itas Targov iste”, 

v iceprimarului comunei 
Av izat de legalitate  

30.12.2020 
 

 

 

 

 
 

  

 

 


