
 

 

 

Nr. 

înregis-
trare 

Data Conținutul pe scurt al dispoziției  

1 04.01.2021 Dispoziție privind aprobarea Regulamentul de 
organizare și funcționare al comisiei de monitorizare, 
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la nivelul 
Comunei Dulcești 

 

2 04.01.2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de 

monitorizare a Sistemului de control intern 
managerial din cadrul Primăriei comunei Dulcești, 
județul Neamț 

 

3 04.01.2021 Dispoziție privind numirea Echipei de Gestionare a 

Riscurilor în cadrul Sistemului de Control 
Intern/Managerial din Primăria Comunei Dulcești 

 

4 05.01.2021 Dispoziție privind modificarea anexei la Dispoziția 

nr.49 din 26.06.2020 pentru constituirea Comisiei 
locale Dulcești, județul Neamț pentru recensământul 
populației și a locuințelor din anul 2021 

 

5 05.01.2021 Dispoziție privind aprobarea acoperirii definitive din 
excedentul bugetului local al anilor precedenți, a 
deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A, aferent 
exercițiului bugetar 2020, conform art.58 alin. 1 din 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,și 

prevederilor CAP.V pct.5.16.3. alin. (1) lit.b) din 
Ordinului 3155/2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2020, în sumă de 203.333,84 lei 
 

6 15.01.2021 Dispoziție privind încetarea plății indemnizației lunare 
cuvenită doamnei NAGÎȚ EMILIA – persoană cu 

handicap grav 

7 15.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul 

social  

8 15.01.2021 Dispoziție privind încetarea alocației pentru susținerea 

familiei  



9 15.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul 

social  
 

10 15.01.2021 
 

Dispoziție pentru desemnarea responsabilului pentru 
protecția datelor cu caracter personal  

 

11 15.01.2021 Dispoziție privind aprobarea reîncadrării, începând cu 
13.01.2021 a d-lui USCATU ȘTEFAN 

 

12 15.01.2021 Dispoziție privind majorarea salariului de bază a d-rei 

BURCĂ BIANCA ALEXANDRA referent debutant în 
cadrul Compartimentului proiecte fonduri 
nerambursabile  
 

13 26.01.2021 Dispoziție privind autorizarea angajaților care 

prelucrează date cu caracter personal la Primăria 
comunei Dulcești 
 

14 27.01.2021 Dispoziție privind recuperarea unor sume încasate 
necuvenit cu titlu de alocație privind susținerea 

familiei  
 

15 28.01.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile 
cu completarea și actualizarea formularelor de 

integritate aferente procedurilor de atribuire 
 

16 28.01.2021 Dispoziție privind recuperarea unor sume încasate 
necuvenit cu titlu de alocație privind susținerea 

familiei  
 

17 28.01.2021 Dispoziție privind menținerea alocației pentru 
susținerea familiei 

 

18 28.01.2021 Dispoziție privind recuperarea unor sume încasate 
necuvenit cu titlu de alocație privind susținerea 

familiei 
 

19 02.02.2021 Dispoziție privind recuperarea unor sume încasate 
necuvenit cu titlu de alocație privind susținerea 
familiei și încetarea beneficiului de asistență social 

 

20 04.02.2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru 

efectuarea anchetelor sociale din Cadrul Primăriei 
comunei Dulcești, jud. Neamț 

 



21 08.02.2021 Dispoziție privind menținerea indemnizației lunare 

cuvenită reprezentantului legal al copilului cu 
handicap grav  
 

22 15.02.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local 
Dulcești în ședință ordinară 

 

23 16.02.2021 Dispoziție privind aprobarea Planului de pregătire în 
domeniul situațiilor de urgență al Comunei Dulcești, 
județul Neamț 

 

24 22.02.2021 Dispoziție privind modificarea alocației pentru 
susținerea familiei  

 

25 23.02.2021 Dispoziție privind modificarea alocației pentru 
susținerea familiei 

 

26 23.02.2021 Dispoziție privind modificarea alocației pentru 
susținerea familiei 

 

27 23.02.2021 Dispoziție privind modificarea alocației pentru 
susținerea familiei  

 

28 23.02.2021 Dispoziție privind modificarea alocației pentru 
susținerea familiei 

 

29 24.02.2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție a 
bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul 
Comunei Dulcești, județul Neamț 

 

30 24.02.2021 Dispoziție privind modificarea alocației pentru 
susținerea familiei 
 

31 24.02.2021 Dispoziție privind suspendarea alocației pentru 
susținerea familiei  

 

32 24.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul 

social  
 

33 24.02.2021 Dispoziție privind suspendarea alocației pentru 
susținerea familiei  

 

34 24.02.2021 Dispoziție privind suspendarea alocației pentru 
susținerea familiei 

 



35 24.02.2021 Dispoziție privind modificarea alocației pentru 
susținerea familiei 

 

36 25.02.2021 Dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social 

  

37 26.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul 
social și recuperarea unor sume încasate necuvenit 

cu titlu de venit minim garantat pentru persoana 
singură Bostangiu Ion  
 

38 26.02.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul 

social  
 

39 26.02.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul 

social 
 

40 26.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul 

social 
 

41 26.02.2021 Dispoziție privind încetarea alocației pentru susținerea 

familiei  

 

42 26.02.2021 Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul 

social 
 

43 01.03.2021 Dispoziție privind încetarea alocației pentru susținerea 

familiei  
 

44 01.03.2021 Dispoziție privind împuternicirea doamnei ADOBRIȚEI 

MIOARA CRISTINA cu drept de semnătură – prima- a 
documentelor contabile privind încasări și plăți în 
conturi deschise la Trezoreria Roman, județul Neamț 

 

45 04.03.2021 Dispoziție privind încetarea alocației pentru susținerea 

familiei  
 

46 10.03.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului pentru alocația 
de susținere   

 

47 10.03.2021 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției nr.26 din 

01.04.2020 privind constituirea Comisiei comunale 
pentru recensământul general agricol  
 

48 16.03.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local 
Dulcești în ședință extraordinară 



49 17.03.2021 Dispoziție privind încetarea plății indemnizației lunare 

cuvenită domnului MITTAKOS ELEFTHERIOS 
persoană cu handicap grav  
 

50 17.03.2021 Dispoziție privind încetarea plății indemnizației lunare 

cuvenită reprezentantului legal al copilului cu 

handicap GRAV 
 

51 17.03.2021 Dispoziție privind desemnarea administratorului de 
interoperabilitate și utilizatorii pentru accesul și 

utilizarea sistemului informatic securizat PATRIMVEN 
  

52 17.03.2021 Dispoziție privind desemnarea responsabilului de 
procedură și monitorizare a situațiilor de pantouflage 
la nivelul Primăriei comunei Dulcești, jud. Neamț 

 

53 17.03.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile 

cu implementarea prevederilor legale privind 
declarațiile de avere și de interes 

 

54 19.03.2021 Dispoziție privind menținerea indemnizației lunare 

cuvenită reprezentantului legal al copilului cu 
handicap grav 
 

55 23.03.2021 Dispoziție privind constituirea unei comisii de recepție 
a bunurilor și documentelor  

 

56 23.03.2021 Dispoziție privind numirea unui delegat al autorității 

tutelare  
 

57 23.03.2021 Dispoziție privind constituirea Consiliului Comunitar 
Consultativ în vederea desfășurării activității în 
domeniul asistenței sociale și protecției copilului  

 

58 31.03.2021 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al 
d-nului LEONTE DUMITRU – OVIDIU, având funcția 
publică de execuție de consilier achiziții publice  

 

59 31.03.2021 Dispoziție privind împuternicirea unei persoane cu 
verificarea modului de îndeplinire a formalităților 

pentru aplicarea O.U.G. nr.155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, inclusiv cu privire la emiterea deciziei privind 
eutanasierea câinilor nerevendicați sau neadoptați 

  



60 01.04.2021 Dispoziție privind aprobarea reîncadrării, începând cu 

01.04.2021a d-lui NEGRU VASILE, paznic, în cadrul 
Compartimentului Administrativ  
 

61 01.04.2021 Dispoziție privind aprobarea reîncadrării, începând cu 
01.04.2021 a d-lui USCATU ȘTEFAN 

 

62 02.04.2021 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor secretarului 
general al comunei Dulcești, jud.Neamț cu privire la 

sesizarea deschiderii procedurii succesorale d-nei 
POPA CREOLA GABRIELA, ofițer delegat de stare 

civilă 
 

63 02.04.2021 Dispoziție privind numirea Comisiei de soluționare a 

avertizării de integritate din cadrul Primăriei comunei 
Dulcești, jud.Neamț 

 

64 02.04.2021 Dispoziție privind aprobarea Codului de etică și de 
conduită profesională al funcționarilor publici și 

personalului contractual din cadrul Primăriei 
Comunei Dulcești, jud. Neamț 

 
 

65 02.04.2021 Dispoziție privind desemnarea d-nei POPA CREOLA 
GABRIELA, pentru exercitarea atribuțiilor de 
consiliere etică și monitorizarea respectării normelor 
de conduită în cadrul Primăriei comunei Dulcești, jud. 
Neamț 

 

66 12.04.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local 
Dulcești în ședință ordinară  

 
 

67 13.04.2021 Dispoziție privind încetarea alocației privind 
susținerea familiei și recuperarea unor sume încasate 
necuvenit cu titlu de alocație privind susținerea 

familiei  
 

68 16.04.2021 Dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social 

  

 

69 16.04.2021 Dispoziție privind acordarea alocației pentru 
susținerea familiei  

 
 



70 04.05.2021 Dispoziție privind stabilirea Regulamentului 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale 
primarului comunei Dulcești, precum și a unor măsri 
privind înregistrarea și publicarea dispozițiilor 

acestuia  
 

71 05.05.2021 Dispoziție pentru desemnarea responsabilului pentru 
protecția datelor cu caracter personal (DPO) 

 

72 05.05.2021 Dispoziție privind acordarea unui ajutor de 

înmormântare  
 

73 14.05.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a 
comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 
concursul de recrutare a unui funcționar public din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Dulcești, județul Neamț 

 

74 17.05.2021 Dispoziție privind actualizarea Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență al comunei Dulcești, 
jud.Neamț, Centrului Operativ, cu activitate 
temporară și aprobarea Regulamentului privind 
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și 
dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență 
al comunei Dulcești, jud. Neamț și Centrului operativ 
pentru Situații de Urgență  

 

75 19.05.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local 
Dulcești în ședință extraordinară  

 

76 21.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului ajutorului social 
pentru persoana singură Davișca Neculai  

 

77 24.05.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local 
Dulcești în sedință ordinară  

 

78 25.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului ajutorului social 

pentru persoana singură Teodorescu Maria 
  

79 26.05.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului 

social  
 

80 27.05.2021 Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare 

cuvenită adultului cu handicap grav  



81 27.05.2021 Dispoziție privind încetarea Contracului individual de 

muncă nr.4172 din 07.08.2019 încheiat pe perioadă 
determinată a d-nei BIANCA ALEXANDRA BURCĂ, 
care a ocupat funcția contractuală de referent 

debutant în cadrul Compartimentului Proiecte 
Fonduri Europene Nerambursabile din cadrul 
aparatului de specialitate a primaruluiu comunei 
Dulcești, jud. Neamț 

 

82 31.05.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului ajutorului 

social  
 

 


