
  

Registru Pentru Evidența Dispoziţiior Primarului  

Comunei Horodnicerni, Judetul Suceava 

Nr.  
crt  

Data emiterii  
Anul 2020  

  

  
                    Conţinutul pe scurt al dispozitiei  
  

Luna   Ziua    

202 septembrie  02 Dispoziţie privind desemnarea D-nei Bădărău Gabriela-Cristina, persoana 
responsabila cu implementarea Lg nr 17/07.03.2014 si de modificare a Lg nr 
268/2001 

203  
 

septembrie  02 Dispoziţie privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si ajutor social pt. 
CIOBANU ELENA-CAMELIA   

204 septembrie  03 Dispoziţie privind acordarea ajutorului social pentru titularul Popa Vasile 

205 septembrie  04 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pt Maxim Niculina 
Mariana 

206 septembrie  09 Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutor social pt  Ailenei Mariana Gabriela 

207 septembrie  11 Dispoziţie privind Incetarea dreptului la ajutor social pt  Buburuz Ioan 

208 septembrie  11 Dispoziţie privind revocarea dispozitiei Nr. 198 / 31.08.2020 privind modificarea 
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pt Galu Lacramioara 

209 septembrie        17 Dispoziţie privind numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru 
obiectivul ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL Buburuz Dora- Zoita Ioan (str. 
Nucului), ……. 

210 septembrie  17 Dispozitie privind  convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara pe luna 
septembrie 2020 

211 septembrie  18 Dispoziţie privind prelungirea contractului de munca al doamnei Sava Ana asistent 
personal pentru persoana cu handicap grav Trofin Paval 

212 septembrie  18 Dispoziţie privind prelungirea contractului de munca al doamnei Mancas Ana 
Daniela asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mancas Ioan 

213 septembrie  18 Dispoziţie privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in 
ziua de 27 septembrie 2020, in intervalul orar 07:00-21:00, in spatiul e protectie al 
fiecarei sectii de votare de pe raza teritoriala a comunei Horodnuiceni, 

214 septembrie  21 Dispoziţie privind desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activitatii 
birourilor electorale ale sectiilor de votare din circumscriptia nr 64 Horodniceni,  

215 septembrie  23 Dispoziţie privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei 
titularul Tanasa Felicia 

216 septembrie  23 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei 
titularul Andrei Vasile 

217 septembrie  23 Dispoziție privind Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
titularul Galu Lacramioara 



218 septembrie  23 Dispoziție privind Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei 
titularul Maxim Niculina - Mariana 

219 septembrie  23 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru titularul Saviuc 
Dorel 

220 septembrie  23 Dispoziție privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor a doamnei 
Dochia Axinia persoana cu handicap grav 

221 septembrie 23 Dispozitie privind angajarea cu contract individial de munca a domnului Dochia 
Paulica, ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav, Dochia Axinia 

222 septembrie 24 Dispozitie privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si 
ajutor social pentru titularul Gîsca Natașa 
 

223 septembrie 25 Dispozitie privind Acordarea indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav 
Pohoata Neculai 

 


