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1528 31.05.2022 acordarea unui ajutor de urgență dnei. Năstase Mariana

1527 31.05.2022 acordarea ajutorului social dnei, Varga Ildiko

1526 31.05.2022 repunerea în plată a ajutorului social al dlui. Cupeanu Gheorghe Romeo

1525 31.05.2022 acordarea ajutorului social dlui. Constantin Niculae

1524 31.05.2022 acordarea ajutorului social dlui. Badea Gheorghe

1523 31.05.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marin Mariana

1522 31.05.2022 acordarea ajutorului social dlui. Nicolae Ioan

1521 31.05.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Jeculescu Sorina

1520 31.05.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Bănică Niculina

1519 31.05.2022 numirea unui curator special pentru bonava majoră Brumaru Elena

1518 31.05.2022 actualizarea comisiei de vanzare a locuintelor pentru tineri construire prin A.N.L.

1517 31.05.2022
actualizarea comisiei de analiza a solicitarilor referitoare la repartizarea locuintelor din fondul 

locativ de stat si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta

1516 27.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Constantin Erika-Antonia-Elena

1515 27.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Constantin Erik-Nicolas-Petrut

1514 27.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Tufaroiu Andrei Iulian

1513 27.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Constantin Sebastian Vladimir

1512 27.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ana Antonia-Elena

1511 27.05.2022
desemnarea doamnei Enescu Cornelia Iridenta responsabil de contracte pentru obiectivul de 

investitii ”Amenajare parcare in zona aferenta pasajului superior peste CF pe DN72” 

1510 27.05.2022
desemnarea doamnei Enescu Cornelia Iridenta responsabil de contracte pentru obiectivul de 

investitii ”Amenajare drum, parcare si podet in parcul adiacent Complexului turistic de natatie”

1509 27.05.2022

desemnarea  doamnei Craciun Gianina responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor publice din Municipiul 

Targoviste Gradinita cu program prelungit nr. 15 Targoviste”

1508 27.05.2022
desemnarea doamnei Craciun Gianina responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Sustinerea intermodalitatii si transportului alternativ in Municipiul Targoviste”

1507 27.05.2022
desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contracte pentru  obiectivul de investitii 

”Construire Cresa mica Sagricom in Municipiul Targoviste”

1506 27.05.2022
desemnarea  doamnei Breaza Cristina responsabil de contracte pentru  obiectivul de investitii 

”Construire Sala Polivalenta Multifunctionala cu velodrom in Municipiul Targoviste”

1505 27.05.2022
desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contract pentru obiectivul de investitii 

”Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public  din Municipiul Targoviste”

1504 27.05.2022

desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contract pentru obiectivul de investitii 

”Sala de sport cu tribuna 180 locuri, Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia nr. 13, Campus 

Universitatea Valahia”

1503 27.05.2022

desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Construire baza sportiva tip 1 - Clubul Sportiv Scolar Targoviste strada Locotenent maj. Liviu 

Dragomirescu nr. 2B Municipiul Targoviste”

1502 27.05.2022
desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Amenajare teren de sport in Sagricom, Municipiul Targoviste” 

1501 27.05.2022
desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contract pentru obiectivul de investitii 

”Extinderea retelei de iluminat publicpe Bulevardul Eroilor din Municipiul Targoviste”

1500 27.05.2022
desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Extinderea retelei de iluminat pe strada Cornel Popa din Municipiul Targoviste”

1499 27.05.2022

desemnarea doamnei Breaza Cristina responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Construire baza sportiva tip 2 - Clubul Sportiv Scolar Targoviste strada Locotenent maj. Liviu 

Dragomirescu nr. 2B Municipiul Targoviste”
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1498 27.05.2022
desemnarea doamnei Cîrstian Mirela responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare si echipare Cresa 2”

1497 27.05.2022
desemnarea doamnei Iancu Madalina responsabil de contracte pentru obiectivul de investitii 

”Amenajare parcare adiacenta Gradinii Zoologice si Parcului Chindia”

1496 27.05.2022

desemnarea doamnei Ivascu Elira-Simona responsabil de contracte pentru obiectivul de 

investitii ”Realizare si dotare gradinita cu program prelungit strada General I. E. Florescu din 

Municipiul Targoviste”

1495 27.05.2022
desemnarea doamnei Preda Cristina Iuliana, responsabil de contracte pentru obiectivul de 

investitii ”Amenajarea unor sensuri giratorii pe strada Laminorului din Municipiul Târgoviste”

1494 27.05.2022
constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii 

”Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgoviste

1493 27.05.2022

suspendarea autorizatiei de taxi nr. 227 atribuita autoturismului Dacia Logan - nr. 

înmatriculare DB08UAU  aparținând operatorului de transport persoane Alemar Jan 4 Ever 

SRL

1492 26.05.2022

aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe 

perioada 2022-2025 la nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște, 

desemnarea coordonatorului implementării Planului de integritate și a persoanei de contact

1491 26.05.2022
aprobarea Codului de etică și de integritate al personalului din cadrul Primăriei Municipiului 

Târgoviște și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște

1490 26.05.2022

desemnarea domnului Rusu Emilian in calitate de curator special in vederea reprezentarii 

minorului Delureanu Teodor-Constantin precum si asistarii minorului Delureanu Andrei-

Cristian in fata notarului public cu ocazia incheierii unor acte juridice

1489 25.05.2022
imputernicirea d-lui Vintila Sorin reprezentant al Autorității Tutelare in vederea asistarii 

doamnei Bezman Eugenia 

1488 25.05.2022
constituirea  comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată în vederea închirierii unor 

spații conform prevederilor  H.C.L. nr. 178 și 179 din data de  28.04.2022  

1487 25.05.2022

constituirea  comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată în vederea închirierii unor 

spații conform prevederilor  H.C.L. nr. 180 din data de  28.04.2022 și H.C.L. nr. 93 din data de  

28.02.2022    

1486 24.05.2022 acordarea ajutorului social dnei. Dumitrescu Elena

1485 24.05.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Ilcicov Maria

1484 24.05.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Ilcicov Maria

1483 24.05.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dlui. Marin Constantin

1482 24.05.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru 

energie acordat dnei. Stoicheci Ioana

1481 24.05.2022 acordarea unui ajutor de urgență dlui. Matac Florian

1480 23.05.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii ”Dotare cu centrala 

termica proprie bloc ANL 39A, sc.B, Bulevardul Unirii nr.2, Targoviste”

1479 23.05.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii ”Dotare cu centrala 

termica proprie bloc ANL 39A, sc.A, Bulevardul Unirii nr.2, Targoviste”

1478 23.05.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii ”Dotare cu centrala 

termica proprie bloc ANL A1, strada Col. Nicolin Ion nr.1, Targoviste”

1477 23.05.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii ”Dotare cu centrala 

termica proprie bloc ANL C6B, strada Hotin nr.3, Targoviste”

1476 23.05.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii ”Dotare cu centrala 

termica proprie bloc ANL C6A, strada Hotin nr.3, Targoviste”

1475 23.05.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii ”Dotare cu centrala 

termica proprie bloc ANL 11B, strada Eroilor nr. 11, Targoviste”
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1474 23.05.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii ”Dotare cu centrala 

termica proprie bloc ANL 11A, strada Eroilor nr. 11, Targoviste”

1473 20.05.2022 convocarea Consiliului Local Municipal in sedinta in data de 26.05.2022

1472 20.05.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Stoicheci Ioana

1471 20.05.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Coman Florina

1470 20.05.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Coman Florina

1469 20.05.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Mișcu Lucreția Claudia

1468 20.05.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Mișcu Lucreția Claudia

1467 20.05.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Anca Elena Luminița

1466 20.05.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Tănase Prința

1465 20.05.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tănase Prința

1464 20.05.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Vrabie Maria

1463 20.05.2022 stabilirea componentei ehipei de audit in vederea realizarii auditului la Directia urbanism

1462 20.05.2022
desemnarea doamnului Stefan Vasile in calitate de curator special in vederea reprezentarii 

minorului Stefan George Cristian in fata notarului public cu ocazia incheierii unor acte juridice

1461 19.05.2022

constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de ”Proiectare și execuție sistem de 

detecție și semnalizare efracție la Liceul ”Voievodul Mircea” și Grădinița ”Alexandrina 

Simionescu Ghica” din Târgoviște”

1460 18.05.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Stemate Andreia

1459 18.05.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Radu Gabriela

1458 18.05.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Ilinca Maria Daniela

1457 18.05.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Stemate Andreia

1456 18.05.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei a dlui. Stîngaciu Vasile

1455 18.05.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dnei. Paraschiv Elena

1454 18.05.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dlui. Rădulescu Marius

1453 18.05.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dnei. Cristea Ionela Aida

1452 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Florescu Georgiana Elena Alina

1451 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Pascu Maria Alexandra

1450 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Pascu Luca Matei

1449 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Varga Yanis Marian

1448 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Olteanu Gabriel Cristian

1447 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Olteanu Andrei Alexandru

1446 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Iancu Adina Maria

1445 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Roman Alexandru Ionut

1444 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Roman Luca Mihail

1443 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Constantin Medeea Ariana

1442 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Costache Iris Elena

1441 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Preda Erica Maria

1440 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Rautu Victor Andrei

1439 18.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Andrei Maria Raluca

1438 18.05.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majoră Dae Mărioara

1437 18.05.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majoră Dinițoiu Gabriela

1436 18.05.2022
constituirea comisiei de licitație pentru vânzarea unor conductori electrici de cupru rezultați în 

urma dezafectării Rețelei contact urban troleibuze din Municipiul Târgoviște

1435 17.05.2022
împuternicirea dlui. Vintilă George-Sorin reprezentant al Autorității Tutelare în vederea 

asistării soților Capan Tiberiu și Capan Virginia

1434 17.05.2022 rectificarea actului de naștere nr. 295/1977al d-lui Căldăraru Constantin - Cristinel

1433 17.05.2022 rectificarea actului de deces nr. 1970/2021 al defunctei Angelescu Filoftia

1432 17.05.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Enache Ioana

1431 16.05.2022 acordarea suplimentului pentru energie domnului Obuf Mihai

1430 16.05.2022 acordarea ajutorului socia dnei Florescu Mariana
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1429 16.05.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Florescu Mariana

1428 16.05.2022 acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Serban Florina

1427 13.05.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică prin licitație deschisă într-

o singură etapă, modalitatea de desfăşurare integral prin mijloace 

electronice:”Achiziția/furnizarea/ livrarea/instalarea sistemului pentru managementul flotei 

(Sisteme ITS) și a sistemului e-ticketing, destinate transportului public urban de călători în 

Municipiul Târgoviște” în cadrul proiectului „Completarea parcului auto din Municipiul 

Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban” – 

PMT–2022–P001, cod unic de identificare 4279944-2022-3.1”

1426 13.05.2022

constituirea comisiei de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului 

naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi 

administrativ – teritoriale, pentru sectoare cadastrale care fac obiectul contractelor de 

finanţare nr. 11970/07.04.2022 /3511/08.04.2022

1425 12.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat doamnei Dan 

Ana

1424 12.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat doamnei Stan 

Daniela

1423 12.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat domnului 

Andrei Nicolae Suraj

1422 12.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat doamnei 

Ștefan Liliana

1421 12.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat doamnei 

Ștefan Constanța

1420 12.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat doamnei 

Ștefan Ecaterina

1419 12.05.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Dina 

Vasile

1418 12.05.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Dina Vasile

1417 12.05.2022
convocarea Consiliului Local Municipal Tragoviste in sedinta extraordinara in ziua de 

16.05.2022

1416 12.05.2022 reluarea activitatii doamnei Aldea Lavinia consilier in cadrul Directiei Urbanism

1415 12.05.2022
dsesemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Targoviste in Consiliul de Administratie 

al Cresei pentru educatie timpurie

1414 12.05.2022
stabilirea componentei echipei de audit in vederea realizarii auditului la Directia Gradina 

Zoologica

1413 11.05.2022 incetarea stimulentului educational dlui Miriuta Gabriela Roxana

1412 11.05.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Breaza Gheorghe

1411 11.05.2022

 stabilirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru 

promovarea în gradul profesional superior celui deţinut a funcționarilor publici din cadrul 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște - Compartiment 

stare civilă

1410 11.05.2022

 stabilirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru 

promovarea în gradul profesional superior celui deţinut a funcționarilor publici din cadrul 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște - Compartiment 

evidenta si eliberare acte identitate

1409 11.05.2022

 stabilirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru 

promovarea în gradul profesional superior celui deţinut a funcționarilor publici din cadrul 

Serviciului achizitii publice

1408 11.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitru Cristina Andreea

1407 11.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Boharu Ricardo Ionut

1406 11.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Boharu Antonio Leonardo

1405 11.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Popescu Mario Iulian

1404 11.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Popescu Maria Denisa

1403 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Visan Roxana Alexandra
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1402 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Stoica Sofia Gabriela

1401 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Gheorghiu Sofia Andreea

1400 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitru Rosalinda Anamaria 

1399 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Nicolescu Annabelle Lavinia

1398 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Nicolescu David Cristian

1397 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ciobanu Andreea Maria

1396 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ciobanu laurentiu Gabriel

1395 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ciobanu Iulian Mario

1394 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Bratescu Ionela Alexandra

1393 10.05.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Bratescu Hermina Georgiana

1392 09.05.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Stan Petru

1391 06.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 domnului Oprescu Virgil Ciprian

1390 06.05.2022
desemnarea persoanei responsible cu atributii in domeniul aplicarii Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia pub

1389 06.05.2022
desemnarea persoanei responsible cu atributii in domeniul aplicarii Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informatiile de interes public

1388 06.05.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Sandu Traian Dumitru

1387 06.05.2022

desemnarea doamnei Dutu Grecu Raluca Niculina in calitate de curator special la perfectarea 

unor acte juridice in fata notarului in interesul minorelor Pintilescu Brianna Georgiana si 

Pintilescu Cristina Stefania 

1386 06.05.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora State Elisabeta

1385 06.05.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Bucur Elena 

1384 06.05.2022
solutionarea contestatieiinregistrate sub nr. 13832/21.04.2022 formulata de Societatea 

Cooperativa de consum Federalcoop Dambovita 

1383 05.05.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica prin procedura 

simplificata , modalitate de desfasurare online pentru servicii de pulverizare aeriana pentru 

combaterea insectelor de disconfort pe teritoriul municipiului Targoviste inclusiv furnizare 

insecticid - PMT-2022-P-008 cod unic de identificare 4270044-2022-22

1382 05.05.2022

imputernicirea politistilor locali din cadrul Politiei locale Targoviste in vederea constatarii 

contraventiilor si aplicarii sanctiunilor prevazute de art. 54 din OUG nr. 19/2020 privind 

organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 

2021

1381 05.05.2022
constituirea comisiei care va proceda la preluarea unor bunuri imobile din categoria 

infrastructura rutiera de tip drumuri si poduri din domeniul public al judetului Dambovita

1380 04.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat doamnei 

Canache Elena

1379 04.05.2022
încetarea suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi acordat domnului 

Niculae Anton Mugurel

1378 04.05.2022 convocarea CLM in sedinta extraordinara in data de 09.05.2022

1377 04.05.2022
încetarea contractului individual de muncă al domnului Cornea Cornel consilier al Primarului 

Municipiului Târgoviște

1376 04.05.2022

reluarea activității doamnei Olteanu Nicoleta Gabriela consilier în cadrul Direcției economiceși 

mutarea temporară pe funcția publică de execuție temporar vacantă 

de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Urmărirea și Executarea 

Silită a Obligațiilor Fiscale

1375 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Niculae Georgiana Denisa

1374 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Stanciu Mariana

1373 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Popescu Nicolae Catalin

1372 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Breaza Cristina
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1371 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Paraschivescu Cerasela

1370 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Ionescu Florentina

1369 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Stanca Silvia

1368 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Iorga Mihaela

1367 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Soare Alexandrina

1366 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Petrescu Eusebiu

1365 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Ciuca Cerasela

1364 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Enescu Cornelia

1363 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Manica Claudia

1362 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Dumitru Daniela

1361 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Vasilache Gabriel

1360 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Brescan Gabriela

1359 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Epurescu Elena

1358 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Murineanu Elena

1357 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Clipea Gabriela

1356 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Pripu Raluca 

1355 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Carstoiu Ana Maria

1354 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Itu Camelia 

1353 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Ilie Elena Violeta 

1352 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Mocanu Adrian

1351 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Dima Emanuela

1350 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Mihaila Radu Gabriel

1349 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Craciun Gianina

1348 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Simonescu Simona

1347 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Vatavu Lavinia

1346 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Iancu Madalina

1345 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Ivascu Simona

1344 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Cirstian Mirela

1343 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Rujoiu Daniela

1342 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Breaza Adrian

1341 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Oproiu Alexandru

1340 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Baragan Cristian

1339 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Preda Cristina

1338 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-nei Dogaru Rodica 

1337 04.05.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii aprilie 2022 d-lui Stanescu Ciprian

1336 03.05.2022

reluarea activității doamnei Popa Daniela-Elena, director executiv al Direcției Economice și 

mutarea temporară pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior în cadrul Serviciului Urmărirea și Executarea Silită a Obligațiilor Fiscale

1335 03.05.2022 suspendarea ajutorului social dlui Constantin Dan

1334 03.05.2022 incetarea ajutorului social dnei Canache Elena 

1333 03.05.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Serban Oana Maria 

1332 03.05.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Burtescu Leonte

1331 03.05.2022 incetarea ajutorului social dlui Niculae Anton Mugurel 

1330 03.05.2022 suspendarea ajutorului social dnei Matac Florian

1329 03.05.2022 incetarea ajutorului social dlui Niculae Elena

1328 02.05.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei Vladescu Elena 

1327 02.05.2022 acordarea suplimentului pentru energie doamnei Burtescu Victoria

1326 02.05.2022 suspendarea ajutorului social dnei Stefan Tarsita

1325 02.05.2022 suspendarea ajutorului social dlui Constantin Dan

1324 02.05.2022 suspendarea ajutorului social dnei Preda Elena Roxana

1323 02.05.2022 incetarea ajutorului social dnei Cordelea Marinela
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1322 02.05.2022 incetarea ajutorului social dnei Lupu Iuliana Gabriela

1321 02.05.2022 incetarea ajutorului social dnei Radu Maria 

1320 02.05.2022 suspendarea ajutorului social dnei Adir Vandana

1319 02.05.2022 suspendarea ajutorului social dlui Cupeanu Gheorghe Romeo

1318 29.04.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Manescu Cornelia

1317 29.04.2022
incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei acordata dnei Scarlat Alexandra Mariana

1316 29.04.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei Teodorescu Maria Laura

1315 29.04.2022 incetarea ajutorului social acordat dnei Serban Oana Maria

1314 29.04.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dobre Georgeta

1313 29.04.2022
constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente contractului nr. 11388/04.04.2022

1312 29.04.2022
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante - director executiv 

Politia locala Targoviste

1311 29.04.2022
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante -sef Serviciul 

urmarirea si executarea silita a obligatiilor fiscale

1310 28.04.2022
acordarea unui ajutor de urgenta conform legii nr. 416/2001 dnei Iancu Constanta Anisoara

1309 28.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Giuvlete Sofia

1308 28.04.2022 acordarea ajutorului social dlui Viscu Cristian

1307 28.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Neacsu Ioana

1306 28.04.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Uta Lucica

1305 28.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului  Matei Mihaita

1304 28.04.2022
stabilirea componentei echipei de audit in vederea realizarii auditului la Directia 

managementul proiectelor

1303 27.04.2022
rectificarea actului de casatorie nr. 844/1989 al numitilor Raducanu Vasile si Florea Liliana-

Maria

1302 26.04.2022
solutionarea contestatiei inregistrare  sub nr. 10824/29.03.2022 formulata de SC MD 

MECANIC BENZ

1301 26.04.2022 acordarea ajutorului de urgenta dlui Rusu Toma

1300 26.04.2022 acordarea ajutorului de urgenta dnei Codreanu Nelia

1299 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Stefan Zoe

1298 26.04.2022 acordarea ajutorului social dnei Dragan Clara Gabriela

1297 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Tanase Filofteia

1296 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Dima Marieta 

1295 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Ciurel Paula

1294 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului  Curt Marian

1293 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului  Bucatica Petrica

1292 26.04.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Nitu Vasile

1291 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului  Casandroiu Dan

1290 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Chivu Liliana

1289 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Milea Florica

1288 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Pavel Elena 

1287 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Neacsu Viorica

1286 26.04.2022 acordarea ajutorului social dnei Tanase Georgeta

1285 26.04.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Miriuta Gabriela

1284 26.04.2022 incetarea ajutorului social dnei Miriuta Gabriela Roxana 

1283 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului  Bucatica Petrica

1282 26.04.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dragan Clara Gabriela

1281 26.04.2022 acordarea stimulentului educational dnei Stanoiu Nadia Tania

1280 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Popa Elena

1279 26.04.2022 neacordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Radu Gabriela

1278 26.04.2022
recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a suplimentului pentru 

energie acordat doamnei Popa Elena
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1277 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Constandin Tarsita

1276 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Mihai Adriana Alina

1275 26.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Marin Carmen Luminita

1274 26.04.2022 constituirea comisiei paritare

1273 21.04.2022 convocarea CLM Targoviste in sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2022  

1272 20.04.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Miglietta Achille

1271 20.04.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Tone Venera Ioana

1270 20.04.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Voicu Elena

1269 20.04.2022
solutionarea contestatiei inregistrate sub nr. 11036/30.03.2022 formulata de SC For Com SRL

1268 20.04.2022
aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentu salariatii din 

cadrul Primariei Targoviste si SPCLEP Targoviste 

1267 19.04.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică prin licitaţie deschisă, într-

o singură etapă, modalitatea de desfăşurare online pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu 

program prelungit cu 3 grupe Nr. 9 (Corp nou)” – furnizare de bunuri aferente obiectivului – 

Lot II- DOTĂRI LOC JOACĂ EXTERIOR+LOT IV – INVENTAR - PMT-2022-P-004, cod unic 

de identificare procedură 4279944-2020-2.2

1266 19.04.2022 acordarea ajutorului social dlui. Marin Radu

1265 19.04.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Ion Vasilica

1264 19.04.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Năstase 

Ionel

1263 19.04.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Chiriță Maria

1262 19.04.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Neagu 

Vasile Iulian

1261 19.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Filimon Anays Maria

1260 19.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Tarlea Mihaela Stefania

1259 19.04.2022
stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică  la nivelul Municipiului Târgoviște

1258 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Bleanda Adrian

1257 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Darie Vasile Dorin

1256 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Nicolae Luca Stefan

1255 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Nicolae Teodora Ioana

1254 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Saftoiu Delia Ioana

1253 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Saftoiu Florin Kevin

1252 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Radu Nicolas Matei

1251 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Dobre Maria Alexandra

1250 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Voica Ingrid Catalea

1249 18.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Petre Andrei Victor

1248 15.04.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru 

energie  acordat domnului Cioplica Florin

1247 15.04.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru 

energie  acordat domnului Oprea Constantin Mihai

1246 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dlui Cioplica Florin

1245 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Preda Georgeta

1244 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Milea Florica

1243 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Sandulescu Geanina

1242 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dlui Varga Damian

1241 15.04.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Codreanu Nela

1240 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Anghel Elena

1239 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Anca Mioara 

1238 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Ciulin Elena 

1237 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Belet Mariana 

1236 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Bobleaca Elena 
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1235 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Bucur Elena

1234 15.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dlui Oprea Constantin

1233 14.04.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru 

energie  acordat domnului Aron Gheorghe

1232 14.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dlui Coman Gabriel Adrian

1231 14.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Sandulescu Geanina

1230 14.04.2022
recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dlui Voicu Catalin 

Andi

1229 14.04.2022 acordarea ajutorului social dnei Lungu Maria Ramona

1228 14.04.2022 acordarea ajutorului social dnei Tinciu Oana Beatrice

1227 14.04.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Tinciu Oana Beatrice

1226 14.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat dnei Costache Elena

1225 14.04.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dumitrache Liana

1224 14.04.2022 acordarea ajutorului social dnei Dumitrache Liana

1223 14.04.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Codreanu Nelia

1222 14.04.2022 acordarea ajutorului social dlui Popa Gheorghe

1221 13.04.2022 constituirea echipei de implementare pentru proiectul "Servicii de integrare si dezvoltare 

pentru digitalizarea activitatii primariei Municipiului Targoviste'' cod SMIS 154632

1220 13.04.2022
constituirea comisiei care va proceda la verificarea in teren si eliberarea certificatului de 

atestare a categoriei de folosinta a terenului

1219 13.04.2022
constituirea comisiei care va proceda la verificarea in teren si eliberarea certificatului de 

atestare a inexistentei constructiei

1218 12.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei Constantin 

Mariana 

1217 12.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Harciu Gheorghe

1216 12.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Anghel Sorin Eugen

1215 12.04.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Radu Gabriela

1214 12.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Mihai Elena

1213 12.04.2022 modificarea ajutorului social dnei Constantin Vali

1212 12.04.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Constantin Vali

1211 12.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Stan Gabriel Alexandru

1210 12.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Andrei Alexandra

1209 12.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Mocanu Maria 

1208 12.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu energie electrica acordat dnei Mihai 

Elena

1207 12.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei Dumitru Silvia 

Costina

1206 12.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu energie electrica acordat dnei Preda 

Georgeta 

1205 11.04.2022

stabilirea procedurii de gestionare la nivelul Municipiului Targoviste a solicitarilor de 

decontare a cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii 

deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina 

1204 11.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei  Mocanu 

Maria

1203 11.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu energie electrica acordat dnei Sorescu 

Veronica 

1202 11.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dlui Coman 

Cristian Bogdan

1201 08.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Buzea Alexandru

1200 08.04.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dlui Stan Gabriel 

Alexandru

1199 08.04.2022 acordarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Manescu Manda Monica

1198 08.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Nastase Ionel
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1197 08.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Iordache George

1196 08.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Petre Elena

1195 08.04.2022 convocarea CLM Tgv in sedinta extraordinara in data de 12 aprilie 2022

1194 07.04.2022
acordarea unui ajutor de urgenta conform Legii nr. 416/2002 dlui Banu Iulian Bogdan

1193 07.04.2022

stabilirea procedurii de gestionare la nivelul Municipiului Targoviste a solicitarilor de 

decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizi aflati in situatii deosebite, 

proveniti din zona conflictului armat din Ucraina 

1192 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Tanase Nicolas Francisco

1191 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Moldoveanu Alexandru Stefan 

1190 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Moldoveanu Maria Alexandra

1189 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Moldoveanu Giulia-Elena

1188 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Petrescu Andreea Alina

1187 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Tanase Stefania

1186 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Tanase Samira

1185 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Tanase Andrei

1184 07.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Tanase Nicoleta

1183 07.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Petre Adriana

1182 07.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei  Vidroiu Florin 

1181 07.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Stan Gabriel Alexandru

1180 07.04.2022 repunerea in plata a ajutorului social dlui Rusu Toma

1179 07.04.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica - servicii de proiectare   

pentru actualizare  studiu de fezabilitate, intocmire proiect tehnic, detalii de executie, 

documentatie economica si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii Construire locuinte 

pentru tineri destinate inchirierii, specialisti din sanatate - etapa I, Aleea Trandafirilor nr. 26" 

PMT -2022- P- 006, cod unic de identificare 4279944-2022-5

1178 06.04.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica - servicii de proiectare   

pentru actualizare  studiu de fezabilitate, intocmire proiect tehnic, detalii de executie, 

documentatie economica si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii Construire locuinte 

pentru tineri destinate inchirierii, specialisti din invatamant - etapa II, Aleea Trandafirilor nr. 

26" PMT -2022- P- 005, cod unic de identificare 4279944-2022-7

1177 06.04.2022 numire curator special pentru bolnavul major Nitescu Costin Daniel

1176 05.04.2022 acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Badea Victoria

1175 05.04.2022

desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște  la dezbaterea succesiunii ce formează 

obiectul dosarului nr. 23/2022 aflat pe rolul Societății profesionale Notariale ”Haralambie si 

Asociații”

1174 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Breaza Cristina

1173 04.04.2022
stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Paraschivescu Cerasela

1172 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Ionescu Florentina

1171 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Stanca Silvia

1170 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Iorga Mihaela

1169 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Soare Alexandrina

1168 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Petrescu Eusebiu

1167 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Ciuca Cerasela

1166 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Enescu Cornelia

1165 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Manica Claudia

1164 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Dumitru Daniela

1163 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Ilie Violeta

1162 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Vasilache Gabriel

1161 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Brescan Gabriela

1160 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Epurescu Elena
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1159 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Murineanu Elena

1158 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Clipea Gabriela

1157 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Pripu Raluca

1156 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Carstoiu Ana Maria

1155 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Itu Camelia

1154 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Mocanu Adrian

1153 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Dima Emanuela

1152 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Mihaila Radu

1151 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Craciun Gianina

1150 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Simonescu Simona

1149 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Vatavu Lavinia

1148 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Iancu Madalina

1147 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Ivascu Simona

1146 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Cirstian Mirela

1145 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Rujoiu Daniela

1144 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Breaza Adrian

1143 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Oproiu Alexandru

1142 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Baragan Cristian

1141 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Dogaru Rodica

1140 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-nei Preda Cristina

1139 04.04.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii martie 2022 d-lui Stanescu Ciprian

1138 04.04.2022 constituirea comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată în vederea închirierii unor 

spații și terenuri conform prevederilor H.C.L. nr. 87, 91, 92, 93, 94, 95 din data de  28.02.2022

1137 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Marin Vlad

1136 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Bucatica Guta

1135 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Bucatica Romeo

1134 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Stefan Ionut Cercel

1133 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Stefan Marcel

1132 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Stefan Costi

1131 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Briceag Lucian Ioan

1130 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Milos Catalin Florin

1129 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Milos Daria Andreea

1128 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Dutan Maria Selena

1127 04.04.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Ghinea Teodora Gabriela

1126 04.04.2022 constituirea comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată în vederea închirierii unor 

terenuri conform prevederilor H.C.L. nr. 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90 din data de  28.02.2022  

1125 04.04.2022 acordarea stimulentului educational dnei Ghica Oana Andreea

1124 04.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Ostafi Domnica

1123 04.04.2022
recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a suplimentului pentru 

energie acordat domnului Aron Gheorghe

1122 04.04.2022
recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a suplimentului pentru 

energie acordat doamnei Ion Florica

1121 04.04.2022 numirea unui curator special pentru bolnava Ilas Emilia Luminita

1120 04.04.2022
constituirea comisiei care va proceda la transmiterea către Creșa pentru Educație Timpurie 

Târgoviște a bunurilor realizate în cadrul obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13 din Târgoviște”

1119 04.04.2022

constituirea comisiei care va proceda la transmiterea către Clubul Sportiv Școlar Târgoviște a 

bunurilor ce compun imobilul Piscină acoperită Micro III situat în strada Lt. Maj. Dragomirescu 

Liviu nr. 2C
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1118 04.04.2022 constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul de investitii ”Extinderea retelei de 

canalizare menajera si a retelei de distributie apa pe strada Sarbilor din Municipiul Targoviste”

1117 04.04.2022

constituirea comisiei de evaluare pentru licitatia publica organizata in vederea inchirierii unor 

spatii in care isi desfasoara activitatea asociatiile de proprietari, conform prevederilor HCL nr. 

58/2020

1116 04.04.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Simica Andra 

1115 04.04.2022 acordarea ajutorului social doamnei Simica Andra

1114 01.04.2022 acordarea ajutorului social doamnei Mocanu Teodora 

1113 01.04.2022 suspendarea ajutorului social al domnului Dumitrache Constantin

1112 01.04.2022 suspendarea ajutorului social dnei Jelica Alexandra 

1111 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Racota Udriste Andreea

1110 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Bordei Margareta

1109 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Calcea Ion 

1108 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Visan Vasilica

1107 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Aron Gheorghe

1106 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Cimpoieru Ion

1105 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Cirstea Nelu Marius

1104 01.04.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dumitru Ana Maria

1103 01.04.2022 suspendarea ajutorului social dnei Dumitru Ana Maria 

1102 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului Neacsu Marius Cristian

1101 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Roman Ionela Loredana

1100 01.04.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Costoiu Bianca Vasilica

1099 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Holovat Iuliana

1098 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat domnului  Darmaz Gheorghe

1097 01.04.2022 suspendarea ajutorului social dnei Dobre Irina

1096 01.04.2022 incetarea suplimentului pentru energie acordat doamnei Petre Natalia

1095 01.04.2022 acordare ajutor de urgenta conform Legii nr. 416/2001 dnei Petre Mihaela

1094 31.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marin Gheorghița

1093 31.03.2022 acordarea ajutorului social dlui. Matac Florian

1092 31.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru 

energie acordat dlui. Ciriclia Florin

1091 31.03.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dlui. Lăzărescu Dănuț Alexandru

1090 31.03.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dnei. Dima Ionica

1089 31.03.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dlui. Cârciumaru Ludovic

1088 31.03.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dlui. Cuță Dănuț

1087 31.03.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dlui. Ciriclia Florin

1086 31.03.2022 recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Nițu Elena

1085 31.03.2022 încetarea suplimentului pentru energie acordat dnei. Nițu Elena 

1084 31.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majoră Moise Elena

1083 31.03.2022
stabilirea perioadei  pentru desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia 

paritara a Aparatului de specialitate al primarului si SPCLEP Targoviste

1082 31.03.2022 stabilirea  componentei echipei de audit in vederea realizarii auditului la Directia de salubritate

1081 31.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Persinaru Maria

1080 31.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major  Radulescu Gabriel Dan 

1079 31.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Nicolae Niculina

1078 30.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Dogaru Ion
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1077 30.03.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor  pentru achizitia publica prin licitatie deschisa, 

modalitate de desfasurare online pentru achizitie/furnizare dotari pentru proiectul 

"Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si 

echiparea Gradinitei cu program prelungit Raza de Soare din targoviste, judetul Dambovita -

PMT-2022-P-003, cod unic de identificare procedura 4279944-2021-7.1"

1076 30.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica acordat domnului Mocanu 

Constantin

1075 30.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Pintoiu 

Gheorghe 

1074 30.03.2022 incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Petre Natalia 

1073 30.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Mares 

Victoria

1072 29.03.2022
solutionarea contestatiei inregistrate sub nr. 11228/21.03.2022 formulata de Puica Bogdan si 

Puica Abramescu Cristina

1071 28.03.2022

incetarea contractului individual de munca al d-rei Popa Diana - Elena, referent II (ghid turism) 

1/2 norma in cadrul Directiei managementul proiectelor, Biroul protejarea patrimoniului 

cultural si dezvoltare turistica - Compartiment promovare turistica

1070 28.03.2022 acordarea unui ajutor de urgență dlui. Bîrzu Dumitru - Marian

1069 28.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru 

energie acordat dlui. Bărboiu Mihai 

1068 28.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Marinescu 

Maria

1067 28.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Demir Mariana

1066 28.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Drăgușin 

Dumitra

1065 28.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Furtună Maria

1064 28.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Ion Sorina

1063 28.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Stanciu Alina 

Nicoleta

1062 28.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Ștefănescu 

Maria

1061 28.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Vidroiu Maria

1060 28.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică acordat dlui. Bărboiu Mihai 

1059 28.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Vasile Ion 

1058 28.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Dobrinescu 

Elena

1057 28.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Iacob Polixenia 

Maria

1056 28.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Ilie Marcela 

Mariana

1055 28.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Ionescu Elena

1054 28.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Gagenoiu 

Dumitru

1053 28.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Prodan 

Gheorghe
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1052 28.03.2022

constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 

”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea Şcolii Gimnaziale ”Matei Basarab” din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”

1051 28.03.2022

constituirea  Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de identificarea a riscurilor 

si vulnerabilitatilor de coruptie si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

acestuia 

1050 25.03.2022 acordarea unui ajutor de urgenta conform Legii nr. 416/2001 dnei Dumitrache Aurora

1049 25.03.2022
incetarea ajutorului social pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Andrei 

Camelia Adriana

1048 25.03.2022
incetarea ajurorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Florea 

Elena

1047 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Gilmencea 

Remus

1046 25.03.2022 acordarea ajutorului social dlui Radulescu  Daniel Constantin 

1045 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  doamnei Solomon 

Georgeta

1044 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  domnului Panturoiu 

Gheorghe 

1043 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  domnului Petcu 

Petre 

1042 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Ionita 

Nicoleta

1041 25.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Șerban 

Alisa 

1040 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Stanca 

Ioana Daniela

1039 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  doemnei Toma 

Niculina

1038 25.03.2022
recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si a suplimentului pentru 

energie acordat domnului Ionescu Constantin Danut

1037 25.03.2022 incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Pinca Virgil

1036 25.03.2022 incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  Totea Maria Elena

1035 25.03.2022 incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  domnului Obuf Mihai

1034 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  domnului Ionescu 

Constantin Danut

1033 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  domnului Ghita 

Spiridon

1032 25.03.2022
incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  doamnei Grozoiu 

Elena

1031 25.03.2022 incetarea ajutorului social pentru doamna Andrei Camelia Adriana

1030 25.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Andrei Camelia Adriana

1029 25.03.2022 incetarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  doamnei Leu Virginia

1028 25.03.2022 ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  doamnei Matache Alexandrina 

1027 25.03.2022
recuperarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat  doamnei Grere 

Aurelia Valentina

1026 25.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Tanase Daria Gabriela

1025 25.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Mihai Mirel Constantin

Dispozitii/disp-1052-receptieMateiBasarab.pdf
Dispozitii/disp-1051-grup-lucru.pdf
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1024 25.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Mihai Mirela Sabrina

1023 25.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Dobroslav Lucas Andrei

1022 25.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Ungureanu Mihai Daniel

1021 25.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Petre Viorel Cosmin

1020 24.03.2022 incetarea ajutorului pentru inclazirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Kalai Vasile

1019 24.03.2022
incetarea ajutorului social pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Grere 

Aurelia Valentina

1018 24.03.2022 solutionarea contestatiei inregistrate sub nr. 11228/21.03.2022 formulata de Lascu Vasilica

1017 24.03.2022
incetarea ajutorului social pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei 

Stanoniu Nadia Tania

1016 24.03.2022
constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente proiectului ''Reparatii 

capitale strazi din Municipiul Targoviste - pachet 4''

1015 23.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Dumitru 

Aurelia Mihaela Carmen

1014 23.03.2022 incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Dan Livia 

1013 23.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Ghinea Liviu 

Sorin

1012 23.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Funieru 

Daniel Ovidiu

1011 23.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Tanase Ecaterina 

1010 23.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Jeculescu Sorina 

1009 23.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Jurca Elena

1008 23.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Stefan Liliana

1007 23.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Luca Niculina

1006 23.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Preda Raluca Maria 

1005 23.03.2022 repunerea in plata a ajutorului social dlui Dumitru Ferenz Verigean

1004 23.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Boiteanu Nicolae

1003 23.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei Socoteanu 

Rodica

1002 23.03.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei Marinescu 

Maria

1001 23.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei Trainovschi 

Maria

1000 23.03.2022 incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei Zafiu Florica

999 23.03.2022 acordare ajutor de urgenta conform Legii nr. 416/2001 domnului Stan Ioan

998 23.03.2022 incetare ajutor incalzire TOTEA

997 23.03.2022 incetare ajutor incalzire MATACHE ALEXANDRINA

996 23.03.2022 convocarea Consiliului Local Municipal Tragoviste in sedinta ordinara in ziua de 29.03.2022

995 23.03.2022 incetare ajutor incalzire ajutor incalzire locuinta MARIN AUREL 

994 23.03.2022
majorarea indemnizatiei lunare a viceprimarilor Municipiului Targoviste pentru implementarea 

proiectelor finantate din fonduri europene

993 23.03.2022
majorarea indemnizatiei lunare a primarului Municipiului Targoviste pentru implementarea 

proiectelor finantate din fonduri europene

992 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Constantinescu Ana Maria

991 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Constantinescu Elena

990 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Costea Jessica

989 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Smaranda Maria-Raissa

988 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Silitra Ionela Erika

987 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ungureanu Lucas-Cristian

986 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ioja David-Constantin
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985 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ioja Corina-Elena

984 21.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Ioja Andrei-Codrut

983 21.03.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tănase Crina

982 21.03.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marin Carmen Luminița

981 21.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Marinescu 

Maria

980 21.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Mitroi Ioana

979 21.03.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Mușoi Radu 

978 21.03.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică prin procedură 

simplificată, modalitatea de desfăşurare online, pentru: „Amenajarea unui spațiu de fitness și 

a unui miniteren de baschet aferent străzii General Matei Vlădescu – execuție lucrări – 

PMT–2022–P–002, cod unic de identificare 4279944-2022-4”

977 21.03.2022
stabilirea componenţei echipei de audit în vederea realizării auditului la Directia de Asistenta 

Sociala 

976 18.03.2022
aprobarea rezultatului final al evaluarii noului proiect de  management pentru  Teatrul 

Municipal Tony Bulandra din Târgoviște

975 18.03.2022 acordarea unui ajutor de urgență dnei. Ivan Valerica Dorina

974 18.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru 

energie acordat doamnei Necula Suzana Doina

973 18.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Stoica Elena

972 17.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Tarcau Eduard Sorin

971 17.03.2022
constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii ‘’Reabilitare 

termică bloc de locuinţe 20, scara A, strada Vasile Florescu, Târgovişte”

970 17.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Pamanteanu Mariana Violeta

969 17.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Eftimie Emanuela Jana 

968 17.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ivan Niculina

967 17.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ivan Niculina

966 17.03.2022 incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze acordat doamnei Marinescu Maria 

965 17.03.2022 incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze acordat doamnului Ionescu Vasile 

964 17.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ion Somerta Maria

963 17.03.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei Vintila Marilena

962 16.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

doamnei Tătuța Tatiana

961 16.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

domnului Oprea Robert

960 16.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

doamnei Neagu Ștefania Mihaela

959 16.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

domnului Darmaz George Alin

958 16.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

domnului Enache Cătălin Ninel

957 16.03.2022
recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

doamnei Călin Elena Alina

956 16.03.2022 încetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei. Polozache Nicoleta

955 16.03.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei. Ghica Oana Andreea 

954 16.03.2022 acordarea ajutorului social dnei. Ghica Oana Andreea 

953 16.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Necula Suzana 

Doina
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952 16.03.2022

desemnarea domnului Panait Cristian in calitate de curator special in vederea asistarii 

minorului Ciuperca Stefan Nicolae si reprezentantii minorului Ciuperca Radu Costin in cadrul 

Adunarii Generale a Asociatiilor SC VASCONY PROD SRL 

951 16.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Gavra Cecilia

950 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei  dlui Constantin Dan

949 16.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Constantin Dan

948 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Cristea Ionela 

947 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Cristea Ionela Aida

946 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dumitru Florina Mariana 

945 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dobre Paulina

944 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dobre Constanta

943 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dumitrache Corina

942 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Dumitru Ferez

941 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dobre Irina 

940 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dobre Irina 

939 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dumitrache Valentina

938 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dobre Ana Maria 

937 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dobre Ana Maria 

936 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dobre Mariana

935 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dumitru Ana Maria 

934 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dumitru Ana Maria 

933 16.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Dragus Emanoil 

932 16.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Dumitru Lucica

931 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Adir Vandana 

930 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Adir Vandana 

929 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Constantin Gabriela 

928 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Barbu Moise Florina

927 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Constantin Maria

926 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Constantin Vasila

925 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Constantin Vasila 

924 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ciobu Elena

923 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Bucatica Cristina

922 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Bucatica Cristina

921 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Jelica Alexandra

920 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Lungu Maria Ramona 

919 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Lupu Daniela Elena

918 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Lupu Iuliana Gabriela 

917 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Olteanu Mirela Gabriela 

916 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Oprea Floarea Raluca

915 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Oprea Marinela 

914 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Otvos Ionela Cerasela

913 16.03.2022 incetarea ajutorului social dnei Predescu Denisa

912 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Constantin Maria

911 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Parjol Alexandra

910 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Parlea Gbariela 

909 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Petre Roxana

908 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Pascu de Burguera Marcela

907 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Olteanu Mirela 

906 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei  Stefan Marinela

905 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Stefan Marinela 

904 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Stefan Manuela 

903 16.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei  Stefan Manuela

902 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Stefan Florina
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901 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Sache Mariana 

900 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Randunica Marcela 

899 16.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Radu Cornel

898 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Preda Raluca Maria 

897 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Radulescu Andreana

896 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Radoi Andreea Nicoleta 

895 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Parjol Alexandra

894 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Popescu Alexandra

893 16.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Pogonici Ioana

892 16.03.2022

modificarea comonentei comisiei care va proceda la evaluarea cantitativ-valorica, casarea si 

valorificarea conductorilor electrici ce alcatuiesc reteaua aeriana fir contact cale dubla, 

componenta a mijlocului fix "Retea contact urban troleibuze"

891 16.03.2022 organizarea si desfasurarea pregatirii pe linia situatiilor de urgenta in anul 2022

890 15.0.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Petre Roxana 

889 15.0.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Petre Nina

888 15.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Papici Domnica

887 15.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Luta Vasilica

886 15.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Luca Niculina

885 15.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Luca Georgeta

884 15.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Lia Cornelia

883 15.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Jelica Alexandra

882 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei  Stefan Iuliana

881 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei  Stefan Florina

880 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei  Sorlea Cristian Nicoleae

879 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei  Rusa Silvia 

878 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Rosu Iosif

877 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Raducanu Cristina Florina

876 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Radu Ana 

875 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Radoi Andreea Nicoleta 

874 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Putinei Viorel Marian

873 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Preda Raluca Maria 

872 15.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Preda Raluca Maria 

871 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Barbu Verona

870 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Ursu Maria Alexandra

869 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Cristache Anca Alexandrina

868 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Elena

867 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Brândușoiu Tinca

866 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Tudora

865 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Calotă Victoria

864 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Dobrică Vasilica

863 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Dragomir Niculina

862 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Dinulescu Elena

861 15.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Ursu Maria Alexandra

860 15.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Ștefan Liliana

859 15.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dlui. Varga Robert 

858 15.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Ștefan Liliana

857 15.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Pletescu 

Ioana

856 15.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dlui. Stan Marian

855 15.03.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat doamnei Mănescu 

Manda Monica

854 15.03.2022
rectificarea act de casatorie nr. 48/2011 al numitilor Ciocanel Adrian Cristian si Munteanu 

Ionica

853 15.03.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei  Sprintaru Elena
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852 15.03.2022

constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru execuția lucrărilor de  

‘’branșare la rețeaua publică de alimentare cu apă’’ în cadrul obiectivului de investiții  

”Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație 

Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I”

851 15.03.2022 sanctionarea d-nei Popa Georgiana, referent in cadrul Directiei Urbanism

850 14.03.2022
completarea echipei de implementare a proiectului ''Municipiul Targoviste alege integritatea''- 

Cod SMIS 152159

849 14.03.2022
stabilirea componenţei echipei de audit în vederea realizării auditului la  Direcția de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat

848 14.03.2022

aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe 

perioada 2021-2025 și desemnarea coordonatorului implementării Planului de integritate, 

respectiv a persoanei de contact 

847 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Darmaz Ionela 

846 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Maria

845 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Maria

844 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Sprinta

843 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Sprinta

842 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Izabela

841 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Izabela

840 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Codreanu Nelia

839 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Liliana

838 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Liliana 

837 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Claudia

836 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Claudia

835 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Cuti Marcela

834 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Cuti Marcela

833 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Stela

832 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Stela

831 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Constandin Alexandra

830 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Badea Cristina Izabela

829 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Constantin Maria

828 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Marin Cristina

827 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Bădilă Anișoara

826 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Tănase Loredana Mariana

825 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Vasile Bianca Georgeta

824 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Bucățică Gabriela

823 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Dumitrache Corina Mihaela

822 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Marin Carmen Luminița

821 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Marin Nuțica 

820 14.03.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Constantin Cristian Gheorghe

819 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Ilcicov Maria

818 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Constantin Beatrice

817 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dlui. Ioja Constantin Claudiu

816 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Matei Cerasela Elena 

815 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Ștefan Florina

814 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Cioroiu Daniela

813 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Dobre Ana Maria

812 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Popescu Alexandra Mihaela

811 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Ion Gabriela Simona

810 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Vlad Ana Maria

809 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dlui. Vlad Gheorghe

808 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Gheorghe Florența Melesia

807 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Gheorghe Andreea Larisa

806 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Ghica Georgiana Aurelia
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805 14.03.2022 modificarea stimulentului educațional al dnei. Constantin Liliana

804 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Canache Elena

803 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Coman Florina

802 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Brîndușoiu Mariana Diana

801 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dlui. Băjenaru Laurențiu

800 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dlui. Barbu Florian

799 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Bucățică Gabriela

798 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Bucățică Gabriela

797 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Badea Mariana Aurelia

796 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Botea Cristina

795 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Botea Cristina

794 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Bălașa Vasilica

793 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Bălașa Vasilica

792 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Popa Rodica

791 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Gheorghița

790 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Gheorghița

789 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Polozache Nicoleta Larisa

788 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Nuți

787 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Nuți

786 14.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Badea Cristina Izabela

785 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Badea Cristina Izabela

784 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Burlacu Virginia

783 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Coțofană Adrian

782 14.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Cupeanu Gheorghe Romeo 

781 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dlui. Cupeanu Gheorghe-Romeo

780 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Ciobu Gheorghița-Loredana

779 11.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Ciobu Gheorghița-Loredana

778 11.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Călin Beatrice-Oana

777 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Octaviana

776 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Mirela

775 11.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Mirela

774 11.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Vali

773 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Vali

772 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Curt Cristina

771 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Adriana

770 11.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Adriana

769 11.03.2022 modificarea ajutorului social dlui. Coman Valter

768 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Cristea Daniela-Narcisa

767 11.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Cristea Daniela-Narcisa

766 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Cainar Elena - Laura

765 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Andreea

764 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Constantin Andreea

763 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constatin Valerica

762 11.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Valerica

761 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Ciocoiu Adelina-Cristina

760 11.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Constantin Claudița

759 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Constantin Claudița

758 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Cristea Rita-Florentina

757 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ghinea Zoica 

756 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Gerea Carmen

755 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Feraru Ionela Doina

754 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Feraru Ionela Doina

753 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gheorghe Andreea Larisa
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752 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Gheorghe Andreea Larisa

751 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gheorghe Anisoara 

750 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gheorghe Nicoleta 

749 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Feraru Mihaela 

748 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ene Ana Maria

747 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ene Ana Maria

746 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Enache Florina 

745 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dumitrache Constantin 

744 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Dumitrache Anca Mihaela 

743 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Dumitrache Anca Mihaela 

742 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gheorghe Ana Maria

741 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gerea Roxana Paula

740 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Gerea Roxana Paula

739 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ghica Georgiana Aurelia

738 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ghica Georgiana Aurelia

737 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gheorghe Alina

736 11.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Gheorghe Constantin

735 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Gheorghe Florenta 

734 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gheorghe Florenta

733 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gavris Elena Beatrice

732 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Gavris Elena Beatrice

731 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Nastase Niculina 

730 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Mariana

729 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gheorghe Mirela 

728 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ion Nicoleta

727 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ilcicov Laura 

726 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ilcicov Laura 

725 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Iancu Elena 

724 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ilcicov Mariana

723 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ilcicov Mariana Mihaela

722 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ion Vasilica

721 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Ilie Marius

720 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Ionescu Valentina

719 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ion Denisa Elena

718 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Honciu Paula Liliana

717 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Honciu Paula Liliana

716 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Honciu Alice Elena

715 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Honciu Mihaela Izabela 

714 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Honciu Alexandra 

713 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Honciu Alexandra Nicoleta

712 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Gheorghe Mirela Nicoleta 

711 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Miscu Lucretia Claudia 

710 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Miscu Lucretia Claudia

709 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ion Denisa Elena 

708 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Matei Victoria

707 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Gabriela

706 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Aurica

705 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Marin Aurica

704 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Isaura

703 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Miriuta Gabriela 

702 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Miriuta Gabriela 

701 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Mateescu Simona Dorina

700 11.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Mihai Nelu
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699 11.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Marin Nutica 

698 11.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Nutica

697 11.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Mihalache Niculae

696 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Nita Diana

695 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Nicolae Elena 

694 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Mihalcescu Ionela 

693 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Carmen

692 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Cornelia 

691 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Mihai Ana Maria 

690 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Mihai Ana Maria

689 10.03.2022 acordarea ajutorului social dnei Preda Elena Roxana 

688 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Bucatica Mihaela

687 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Bucatica Mihaela 

686 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Burlacu Virginia

685 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Constantin Vasila

684 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Ene Ana Maria

683 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Botea Cristina 

682 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Constantin Elena 

681 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Constantin Izabela 

680 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Constantin Izabela 

679 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dlui Vasile Florin

678 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Marin Elena

677 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Marin Mihaela

676 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dnei Gerea Roxana Paula

675 10.03.2022 modificarea stimulentului educational dlui Dumitru Ferez Verigean

674 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Coman Florina

673 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Butoi Lidia 

672 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Butoi Lidia 

671 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Bitu Petruta 

670 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Bondoret Alina 

669 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Anechitei Mariana Petronela

668 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Anechitei Mariana Petronela

667 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Andrei Lavinia 

666 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Anca Elena Luminita

665 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Adam Mihaela

664 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Adam Mihaela

663 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Caculea Elena

662 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Constantin Mirela

661 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Constantin Mirela 

660 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Badila Anisoara

659 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Bucatica Filofteia 

658 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Bucatica Filofteia 

657 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Varga Cristina Maria 

656 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Vasile Florin

655 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ionescu Carmen Iulia

654 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Georgescu Mihaela Magdalena

653 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Lupu Iuliana Gabriela 

652 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Anghel Marius

651 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Adir Mariana

650 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Apostolescu Vasilica

649 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Apostolescu Vasilica

648 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Andrei Camelia
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647 10.03.2022 modificarea alocatiei penttru sustinerea familieii dnei  Andrei Camelia

646 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Anghel Niculina 

645 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Andrei Bianca

644 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Andrei Bianca

643 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Adir Mariana

642 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Andrei Lavinia

641 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Brindusoiu Tinca

640 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Anghel Mariana

639 10.03.2022 modificarea alocatiei penttru sustinerea familieii dlui Nitu Vasile 

638 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Nita Marian

637 10.03.2022 suspendarea stimulentului educational dnei Miriuta Gabriela Roxana

636 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Stangaciu Vasile 

635 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Tanase Crina

634 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ungureanu Niculina Doina

633 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Vasile Georgeta 

632 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Vasile Maria Magdalena

631 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Vasileana Nicoleta

630 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Vasiliana Octavian

629 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Visan Eugenia

628 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Vlad Ana Maria

627 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Vlad Andreea Cristina

626 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Vlad Gheorghe

625 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Zamfir Ramona Gabriela

624 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Tanase Crina

623 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Tanase Sica

622 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Toader Clementina

621 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Udrea Constanta

620 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ureche Marioara

619 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Vasile Bianca Georgeta

618 10.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Vasiliana Octavian

617 10.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Visan George Danut

616 10.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Vlad Gheorghe 

615 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Constantin Liliana

614 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Constantin Liliana

613 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Cristea Elena Ramona

612 10.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Cristea Rita-Florentina

611 10.03.2022
constituirea comisiei de evaluare a ofertelor la licitatia publica pentru inchirierea unor terenuri 

si a unui spatiu in incinta Complexului Turistic de Natatie 

610 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Cirstea Elena

609 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Vlad Voica

608 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Vulvoi Ana Luminita

607 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Zamfir Ecaterina

606 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Calin Beatrice Oana

605 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ion Marieta

604 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sutinerea familiei dnei Ion Marieta

603 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sutinerea familiei dnei Ilie Iulia Ruxandra

602 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sutinerea familiei dlui Ioja Constantin Claudiu

601 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sutinerea familiei dnei Ion Dorina Gabriela

600 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ion Dorina Gabriela

599 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ionita Nicoleta 

598 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ilinca Maria Daniela

597 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Iancu Cristina 

596 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ionita Nicoleta Denisa
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595 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ilcicov Maria

594 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ilcicov Maria

593 10.03.2022 modificarea ajutorului social dlui Ispas Ion 

592 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ivan Niculina

591 10.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Ivan Niculina

590 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ion Somerta Maria

589 10.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ion Gabriela Simona

588 10.03.2022
recuperare ajutorului pentru inclazirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

domnului Nita Marian

587 10.03.2022
recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica si a suplimentului pentru 

energie acordat doamnei Bratu Daniela

586 10.03.2022
recuperarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

doamnei Miriuta Daniela Verginica

585 10.03.2022

imputernicirea dnei Mihalcea Stela-Mihaela, reprezentant al Autoritatii tutelare in vederea 

asistarii doamnei Schulz Liliana-Maria si a domnului Schulz Alexandru in fata notarului public 

conform prevederilor Legii nr. 17/2000

584 10.03.2022
convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta extraordinara in data de 

14.03.2022

583 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Matei Amalia Maria

582 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Matei Abel Samuel 

581 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Matei Romina Elena

580 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Matei Denis Leonard

579 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Burlacu Miruna Mariana 

578 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Dănilă Antonia Gabriela

577 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Dănilă Luca Matei 

576 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Radu Mara Elena

575 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Ionescu Caragea Dragoș Gabriel

574 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Prodan Sofia - Medea

573 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Tănase Valentin

572 08.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Tănase Zambilă

571 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Ștefan Cristina

570 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Ștefan Cristina

569 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Dumitrache Mali Roberta

568 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Dumitrache Mali Roberta

567 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Dobrică Georgiana Ruxandra

566 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. David Mărioara Andreea

565 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. David Mărioara Andreea

564 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Dragomirescu Beniamin

563 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Drăgoi Larisa Sorina

562 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Duță Luminița Costinela

561 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Dumitru Alexandra Mihaela

560 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Dumitru Alexandra Mihaela

559 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Stan Rodica

558 08.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Stemate Andreia

557 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Stemate Andreia

556 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Săpunaru Mihaela

555 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Scarlat Dumitru

554 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Șerban Roxana Adelina

553 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Stanciu Elena Denisa

552 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Ștefan Milica

551 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Stan Viorica

550 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Stoica Victorița

549 08.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Stoica Elena

548 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dlui. Stângaciu Vasile
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547 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Ștefan Ramona

546 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Ștefan Ramona

545 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Ștefan Vasilica

544 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Stan Mariana

543 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Mocanu Maricica

542 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Mirloiu Elena

541 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Marmandel Steliana

540 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Mingheaț Roberta Cristina

539 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Munteanu Vali

538 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Munteanu Mitică

537 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Mareș Valentin Marian

536 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marinescu Claudia Florentina

535 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Marinescu Claudia Florentina

534 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Miloș Florentina

533 08.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Miloș Florentina

532 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Marin Lenuța

531 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Milea Maria Ecaterina

530 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Milea Maria Ecaterina

529 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Moise Ion

528 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marin Gheorghița

527 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Constandin Alexandra

526 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Marin Elena

525 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marin Elena

524 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marinescu Claudia Florentina

523 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Marinescu Claudia Florentina

522 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Matei Cerasela Elena

521 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Matei Cerasela Elena

520 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Tănase Prința

519 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tănase Prința

518 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tănase Cristina

517 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Tănase Cristina

516 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Tănase Vasile

515 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tănase Florica Liliana

514 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Toma Alexandra

513 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tănase Loredana Mariana

512 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Tănase Loredana Mariana

511 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Tănase Ion

510 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Tănase Gheorghița

509 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Cristea Liuba

508 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Cernica Rodica

507 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Cordelea Marinela

506 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Cordelea Marinela

505 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Șerban Oana Maria

504 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Stancu Maria

503 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Izabela

502 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Constantin Izabela

501 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Constantin Beatrice

500 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Teodorescu Mirela Natalia

499 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Cojocaru Raisa Ioana

498 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constantin Beatrice

497 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Constandin Alexandra

496 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Costoiu Bianca - Vasilica

495 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Costoiu Bianca - Vasilica
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494 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dlui. Cîrstea Nicolae

493 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Cioroiu Daniela

492 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Trușcă Liviu - Dumitru

491 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tudorache Nicoleta

490 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tănase Mirela

489 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tătuță Nicoleta Petruța

488 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Tătuță Tatiana

487 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Titea Ana

486 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Șerbănescu Lusi Elena

485 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Șerbănescu Lusi - Elena

484 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Șerban Oana Maria

483 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Stăncuț Niculina

482 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Scarlat Alexandra Mariana

481 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Mogoș Bogdan Virgil

480 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Moise Florentina Roxana

479 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Marin Cristina

478 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marin Cristina

477 08.03.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Marin Floarea Simona

476 08.03.2022 modificarea ajutorului social al dlui. Munteanu Ion

475 08.03.2022 modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Dușa Camelia

474 08.03.2022 modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Mihai Victor

473 08.03.2022 suspendarea ajutorului social al dnei. Cordelea Marinela

472 08.03.2022

modificarea Dispoziției nr. 3626/20.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și 

consolidarea clăririlor rezidențiale din Municipiul Târgoviște, pachetul I.2 - lot 1- componenta 1 

- bloc de locuințe F1, strada Arsenalului nr. 1, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

471 07.03.2022
constituirea comisiei de evaluare a ofertelor la licitatia publică pentru închirierea unui spațiu 

de 11 mp în incinta Cinematograful Independența Târgoviște

470 07.03.2022

modificarea Dispoziției nr. 3629/20.12.2021 privind constituirea comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și 

consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște, pachetul I.2 - lot 8 – componenta 

8 - bloc de locuinţe K, Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 2, 

469 07.03.2022

modificarea Dispoziției nr. 3628/20.12.2021 privind constituirea comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și 

consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște, pachetul I.2 - lot 3 – componenta 

3 - bloc de locuinţe 12 ICMD, Bulevardul Independenței nr. 15, Municipiul Târgovişte, Județ 

Dâmbovița”

468 07.03.2022

modificarea Dispoziției nr. 3627/20.12.2021 privind constituirea comisiei de recepţie la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și 

consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște, pachetul I.2 - lot 2 – componenta 

2 - bloc de locuinţe F2, strada Arsenalului nr. 1, Municipiul Târgovişte, Județ Dâmbovița”

467 07.03.2022

modificarea componenței  comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 

investiţii ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din 

Municipiul Târgoviște, pachetul I.1 - lot 2 – componenta 2 - bloc de locuinţe D2, Bulevardul 

Libertății nr. 1, Municipiul Târgovişte, Județ Dâmbovița”
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466 07.03.2022

modificarea componenței  comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 

investiţii ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din 

Municipiul Târgoviște, pachetul I.1 - lot 1 – componenta 1 - bloc de locuinţe D1, Bulevardul 

Libertății nr. 1, Municipiul Târgovişte, Județ Dâmbovița”

465 07.03.2022

modificarea componenței  comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 

investiţii ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din 

Municipiul Târgoviște, pachetul I.1 - lot 3 – componenta 3 - bloc de locuinţe D3, Bulevardul 

Libertății nr. 1, Municipiul Târgovişte, Județ Dâmbovița”

464 07.03.2022

modificarea componenței  comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de 

investiţii ”Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din 

Municipiul Târgoviște, pachetul I.1 - lot 4 – componenta 4 - bloc de locuinţe D4, Bulevardul 

Libertății nr. 1, Municipiul Târgovişte, Județ Dâmbovița”

463 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Breaza Cristina

462 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Stanca Silvia Elena

461 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Iorga Mihaela

460 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Soare Alexandrina Mariaâ

459 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Petrescu Eusebiu Alexandru

458 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Ciuca Cerasela

457 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Enescu Cornelia Iridenta

456 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Manica Ana Claudia

455 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Dumitru Florina Daniela

454 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Ilie Elena Violeta

453 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Vasilache Eduard Gabriel

452 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Brescan Gabriela

451 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Epurescu Elena

450 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Murineanu Elena

449 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Clipea Gabriela

448 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Pripu Elisabeta Raluca

447 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Carstoiu Ana Maria

446 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Itu Camelia

445 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Mocanu George Adrian

444 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Dima Emanuela

443 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Mihaila Radu Gabriel

442 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Craciun Gianina Marilena

441 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Simonescu Simona

440 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Vatavu Lavinia Ioana

439 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Iancu Madalina Aurelia

438 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Ivascu Elvira Simona

437 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Cirstian Mirela

436 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Rujoiu Daniela

435 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Breaza Adrian

434 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Baragan Horia Cristian
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433 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Oproiu Alexandru

432 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Dogaru Rodica

431 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dnei Preda Cristina Iuliana

430 04.03.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii februarie 2022 dlui Stanescu Ciprian

429 04.03.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare 

termica  bloc de locuinte 39 scara E, strada Dinu Lipatti, Targoviste"

428 04.03.2022
constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor pentru obiectivul de investitii ``Reabiliatre 

termica bloc de locuinte 39, scara C, strada Dinu Lipatti, Targoviste"

427 04.03.2022

constituirea comisiilor care vor proceda la predarea-primirea unor bunuri imobile proprietate 

publică a Municipiului Târgoviște compuse din construcții puncte termice cu terenuri aferente 

– PT 5 MICRO XII și PT 5 MICRO VI 

426 04.03.2022

constituirea comisiilor care vor proceda la predarea - primirea bunurilor prevăzute în anexele 

nr. 1 și nr. 3 la H.C.L. nr. 79/28.02.2022  privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții ’’ Modernizare și reabilitare strada Neagoe 

Basarab din Municipiul Târgoviște’’

425 03.03.2022
desemnarea d-lui Pasol Radu-Cosmin in calitate de curator special la perfectarea unor acte 

juridice in fata notarului in interesul minorului Chetan Radu-Ioan

424 03.03.2022 modificarea ajutorului social dnei. Ștefan Tarsița

423 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Constantin Pavel

422 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Toma Stefan Iulian

421 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Toma Alexandru Eduard

420 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Chitu David Roberto Alexandru

419 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Baicu Andra Stefania

418 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Iordache Ema Gabriela

417 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Iordache George Cornel

416 03.03.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Duia Maya Filiz Valentina

415 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Paraschiv Ana Maria

414 03.03.2022 acordarea ajutorului soacial dnei Paraschiv Ana Maria 

413 03.03.2022 repunerea in plata a ajutorului social dlui Iordan Vasile 

412 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Matei Marina Lucica

411 03.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Yucesoy Antonia Gabriela

410 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Yucesoy Antonia Gabriela 

409 03.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Constantin Bianca

408 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Constantin Bianca

407 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnai Gerea Elena

406 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Marin Mihaela

405 03.03.2022 modificarea ajutorului social dnei Marin Mihaela

404 03.03.2022 repunerea in plata a ajutorului social dnei Marin Mariana

403 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Avram Romulus

402 03.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ionescu Carmen Iulia

401 02.03.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Savu  

Luminita 

400 02.03.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibli solizi sau petrolieri acordat  

doamnei Ungureanu Elena 

399 02.03.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Dragut 

Gheorghe

398 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Stan Marian 

397 02.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Ciocoiu Georgiana

396 02.03.2022 incetarea ajuorului social pentru doamna Ciocoiu Larisa Georgiana

395 02.03.2022 incetarea ajutorului social al doamnei Balasa Mariana Emanuela 

394 02.03.2022 suspendarea ajutorului social pentru domnul Constantin Nicolae 

393 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Cupeanu Gheorghe Romeo 
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392 02.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru domnul Constantin Petre

391 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Cristea  Rita Florentina

390 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Constantin Octavia

389 02.03.2022 suspendarea ajutorului social pentru domnul Calin Ion 

388 02.03.2022 suspendarea ajutorului social pentru domnul Dumitru Ferenz Verigean

387 02.03.2022 incetarea ajutorului social pentru doamna Georgescu Mihaela Magdalena 

386 02.03.2022 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Stefan Manuela

385 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Jelica Alexandra 

384 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Lungu Maria

383 02.03.2022 suspendarea ajutorului social pentru domnul Rusu Toma 

382 02.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Steafan Tarsita

381 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Varga Robert

380 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Marin Isaura

379 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Marin Elena

378 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Constantin Liliana

377 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea  familiei pentru domnul Avram Romulus

376 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Bucatica Cristina

375 02.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna Constantin Izabela

374 02.03.2022 suspndarea ajutorului social pentru domnul  Balaci Marian

373 02.03.2022 suspendarea ajutorului social pentru doamna Petre Ioana

372 02.03.2022 suspendarea ajutorului social pentru doamna  Predescu Denisa 

371 02.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru doamna  Rotaru Georgiana

370 01.03.2022
constituirea comisiei  de evaluare a performanțelor  profesionale individuale 

ale  secretarului general al Municipiului Târgoviște

369 01.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Uta Lucica

368 01.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Gera Elena 

367 01.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ion Gbariela Simona

366 01.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Ghica Georgiana Aurelia

365 01.03.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Geana 

Constantin

364 01.03.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Ghita 

Mariana 

363 01.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Yucesoy Antonia Gabriela 

362 01.03.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Radu Gabriela 

361 01.03.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Stanciu 

Elena Simona

360 01.03.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Stan Marian

359 28.02.2022 modificarea ajutorului social dnei Yucesoy Antonia Gabriela

358 28.02.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Dulama George Alexandru

357 28.02.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Chiran Elena

356 25.02.2022 modificarea ajutorului social dnei. Marin Mihaela

355 25.02.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Bălășoiu Georgeta

354 25.02.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Marin Mihaela

353 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Vintila Dominic Andrei

352 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Closca Alesia Maria

351 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Dumitra Ana Maria Ribana

350 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Stefan Natalia Ardeleanca

349 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Stefan Ramona

348 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Stefan Rubina

347 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Lungu Daria Maria

346 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Mihai Andreea Elena

345 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Ilie Emily Ioana
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344 24.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Moga Andi Gabriel

343 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica acordat doamnei 

Patrascu Georgeta Silviea

342 23.02.2022 incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Iordan Ionel

341 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Gagenoiu 

Raluca

340 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului 

Trandafirescu Liviu Vasile 

339 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Valsan 

Daniela Luminita

338 23.02.2022 repunerea în plată a stimulentului educațional dlui Avram Romulus

337 23.02.2022 repunerea in plata a ajutorului social dnei Marin Mariana

336 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Din 

Victorita

335 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Nastase 

Florica

334 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Radu 

Toma Gabriel

333 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Miu Maria 

Daniela 

332 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acoradat doamnei 

Lazarescu Alina Gbariela

331 23.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Iancu 

Paul

330 22.02.2022 convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta ordinara in ziua de 28.02.2022

329 22.02.2022 stabilirea numelui si prenumelui copilului nascut la data de 10.02.2022

328 22.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Petre 

Adriana

327 22.02.2022 modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Ion Florica

326 22.02.2022 incetarea stimulentului educational dnei Smaranda Elena Corina

325 22.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Vatamanu 

Maricica

324 22.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Neghina 

Camelia Marinela

323 22.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Neacsu 

Cristian

322 22.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Rindunica 

Georgeta

321 22.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei  Carcalet 

Maria

320 22.02.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Mihalache 

Sorin Valentin

319 21.02.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei Vladu Florentina

318 21.02.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Patulea Cornelia

317 18.02.2022 DAS - subventii lemne

316 18.02.2022 DAS - subventii gaze naturale

315 18.02.2022

constituirea comisiei  de concurs, a comisiei de solutionare a contestațiilor  și stabilirea 

calendarului desfășurării procedurii speciale de evaluare  a proiectului de management 

întocmit în vederea continuării activității în postul de  manager al  Teatrului Municipal „Tony 

Bulandra” Târgoviște 

314 17.02.2022
convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta extraordinara in ziua de 

21.02.2022
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313 17.02.2022 acordarea unei prestații financiare excepționale dnei. Zanfir Ionela - Mirabela

312 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Mihai Adriana Marina

311 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Mihai Mihaela Niculina

310 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Mihai Evelin Andreea

309 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Mihai Cristian Ionuț

308 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Baba Alexia

307 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Vlad Ianis Gabriel

306 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Negoiță Luca Ștefan

305 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Ionică Mihai Alexandru

304 17.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Gheorghe Rebeca Andreea

303 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind fara stapan

302 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind fara stapan

301 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

300 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

299 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

298 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

297 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

296 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

295 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

294 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

293 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

292 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

291 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

290 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

289 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind abandonat

288 17.02.2022 declararea unui autovehicul identificat pe raza Municipiului Targoviste ca fiind fara stapan

287 16.02.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Ionescu Iulia

286 16.02.2022
modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Stavaru 

Eduard

285 16.02.2022
modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Stoica 

Robert Marian 

284 16.02.2022 modificarea ajutorului social dnei. Constantin Bianca

283 16.02.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Constantin Bianca

282 16.02.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Moise Sorela

281 16.02.2022
modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Drăguțoiu 

Georgiana Vasilica

280 16.02.2022 acordarea unui ajutor de urgență dnei. Oancea Daniela - Elena
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279 16.02.2022
constituirea comisiei care va proceda la transmiterea catre Servicii Publice Municipale a unor 

bunuri  potrivit HCL nr. 29/2022

278 16.02.2022

aprobarea caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si desfasurare a analizarii 

proiectului de management intocmit in vederea continuarii activitatii pe postul de manager al 

Teatrului Municipal tony Bulandra din Targoviste

277 15.02.2022 repunerea în plată a stimulentului educațional dnei. Miriuță Gabriela Roxana

276 15.02.2022 modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Neagu Ion

275 15.02.2022
modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Răduc 

Cerasela Gabriela

274 15.02.2022 modificarea ajutorului pentru încalzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Pădure Elena

273 15.02.2022
modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Gidescu 

Petruța

272 15.02.2022
modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat domnului Enache 

Cătălin Ninel

271 15.02.2022 suspendarea stimulentului educațional dlui. Sorlea Cristian Nicolae

270 14.02.2022 modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Dumitru Mihai

269 14.02.2022
modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Neagu 

Ștefania Mihaela

268 14.02.2022
încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Rada Violeta 

Elena

267 14.02.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Soare Liliana

266 14.02.2022 încetarea ajutorului social al dnei. Yucesoy Antonia Gabriela

265 14.02.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Yucesoy Antonia Gabriela

264 14.02.2022 modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dnei. Tututa Tatiana

263 14.02.2022 modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Oprea Robert

262 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Muntean Simulteanu Diego Nicolae

261 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul  Constantinescu Gabriela Georgiana

260 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Ghica Nicolae Leonard 

259 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Apostol Andrei

258 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Bucur Chivu Sofia Maria

257 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Ghica Craciun Elis

256 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Ghica Daniela Florentina

255 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Ghica Stelian Marian

254 14.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Ghica Stefan Alexandru

253 14.02.2022 DAS - subventie incalzire combustibili solizi

252 14.02.2022 DAS - subventie incalzire combustibili solizi

251 14.02.2022 DAS - subventie incalzire combustibili solizi

250 14.02.2022 DAS - subventie incalzire combustibili solizi

249 14.02.2022 DAS - subventie incalzire combustibili solizi

248 14.02.2022 DAS - subventie incalzire combustibili solizi

247 14.02.2022 DAS - subventie incalzire gaze naturale

246 14.02.2022 DAS - subventie incalzire gaze naturale

245 11.02.2022

numirea doamnei Breaza Cristina în funcția publică de execuție vacantă, consilier, clasa I, 

grad profesional superior, gradație 3  în cadrul Serviciului Management Proiecte, Dezvoltare 

Comunitară – Direcția Managementul Proiectelor

244 11.02.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Stanescu 

Maria
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243 11.02.2022 incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Soare Iuliana

242 11.02.2022 modificarea ajutorului social dnei Stefan Tarsita

241 11.02.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Stefan Tarsita

240 10.02.2022 acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Vasile Petre

239 10.02.2022

indreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Dispozitiei nr. 3649/21.12.2021 referitoare la 

acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat domnului Antofie 

Mihaela 

238 10.02.2022
constituirea comisiei care va proceda la transmiterea catre Directia de Salubritate a unor 

bunuri situate in Municipiul Târgoviște, Calea Domneasca nr. 171A

237 09.02.2022

încetarea contractului individual de muncă al doamnei Breaza Cristina inspector de 

specialitate, gradul II, în cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor, Biroul Protejare 

Patrimoniu Cultural și Dezvoltare Turistică

236 08.02.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Nicolin Ecaterina

235 08.02.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Tintea Dumitru

234 07.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Petre Alexandra Maria

233 07.02.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Stefan  Dora Andreea

232 04.02.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei Costea Nela

231 04.02.2022
stabilirea componenţei echipei de audit în vederea realizării auditului la Serviciul Stabilire, 

Constatare,  Încasare Impozite și Taxe Locale

230 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Iorga Mihaela 

229 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Soare Alexandrina

228 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Petrescu Eusebiu

227 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Ciuca Cerasela

226 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Enescu Cornelia Iridenta

225 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Manica Ana Claudia

224 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Dumitru Florina Daniela

223 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 Ilie Elena Violeta

222 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Vasilache Eduard Gabriel

221 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Brescan  Gabriela

220 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Epurescu Elena

219 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Murineanu Elena

218 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Clipea Gabriela

217 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Pripu Raluca 

216 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Carstoiu Ana Maria

215 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Itu Camelia

214 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Mocanu George Adrian

213 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Dima Emanuela

212 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Mihaila Radu Gabriel

211 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Craciun Gianina Marinela

210 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Simonescu Simona

209 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Vatavu Lavinia Ioana

208 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Iancu Madalina Aurelia

207 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Ivascu Elvira

206 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Cirstian Mirela

205 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Rujoiu Daniela
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204 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Breaza Adrian

203 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Oproiu Alexandru

202 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Baragan Horia Cristian

201 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Dogaru Rodica

200 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dnei Preda Cristina Iuliana

199 04.02.2022 stabilirea salariului lunar brut aferent lunii ianuarie 2022 dlui Stanescu Ciprian

198 04.02.2021
convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta extraordinara in ziua de 

10.02.2022

197 03.02.2021 modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dlui Agache Vasile

196 03.02.2021 acordarea ajutor de urgenta dlui Anghel Sili, conform legii nr. 416/2001

195 03.02.2021 numirea unui curator special pentru bolnavul major Iliescu Ovidiu

194 03.02.2022
acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei Niculae 

Georgiana Denisa, consilier achizitii publice in cadrul Serviciului achizitii publice

193 02.02.2022 alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Zamfir Ramona

192 02.02.2022 incetarea ajutorului social dnei Preda Elena

191 02.02.2022
indreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Dispozitiei nr. 3343/23.11.2021 referitoare la 

acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale  domnului Dobre Ion

190 02.02.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Stefan Ecaterina

189 02.02.2022 incetarea ajutorului social acordat dlui Vasile Nicolae

188 02.02.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Cioroiu Daniela

187 02.02.2022 repunerea in plata a ajutorului social dlui Balaci Marian

186 02.02.2022 suspendare ajutorului social dlui Iordan Vasile 

185 02.02.2022 suspendare ajutorului social dnei Marin Mariana

184 02.02.2022 suspendare ajutorului social dlui Niculae Anton Mugurel

183 02.02.2022 suspendare ajutorului social dnei Nicolae Elena

182 02.02.2022 suspendare ajutorului social dnei Lupu Iuliana

181 02.02.2022 suspendare ajutorului social dnei Radu Maria

180 01.02.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei lepadatu Eva-Monica, potrivit legii nr. 416/2001

179 01.02.2022
împuternicirea d-nei Văduva Gabriela, reprezentant al Autorității tutelare, în vederea asistării 

dnei. Tudorică Elena în fața Notarului public

178 01.02.2022
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei contractuale de conducere vacante de director al 

Direcției Creșe Târgoviște

177 01.02.2022

modificarea componentei comisiei de identificare a arborilor/arbustilor aflati in stare avansata 

de degradare fiziologica precum si a celor complet depreciati aflati pe terenuri apartinand 

domeniului public al Municipiului Targoviste

176 01.02.2022

modificarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică prin 

procedură simplificată, într-o singură etapă, modalitatea de desfăşurare online, pentru: 

Servicii de proiectare (DALI, DTAC/DTOE, PT-DDE) și asistență tehnică din partea 

proiectantului la obiectivul de investiții „Iluminat public - Programul privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public’’ finanțat prin Administrația Fondului pentru 

Mediu- PMT-2021-P-012, Cod unic de identificare 4279944-2021-20

175 31.01.2022
actualizarea comisiei Municipiului Targoviste pentru recensamantul populatiei si locuintelor 

din Romania

174 31.01.2022 acordarea unui ajutor de urgență dlui. Andrei Marin

173 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Iorga Nicol-Sonia-Sara

172 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Vitan Sebastian Florentin 

171 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Nita Daniela Anamaria 

170 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Prodan Anais Maria 

169 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Florescu Giovani Claudiu 
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168 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitru Elena Gabriela

167 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitru Denisa Georgiana

166 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Bondoret Melania Maria

165 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Lovisteanu Patrick - Mihai

164 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Leanca David-Nicusor

163 28.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Leanca Andrei Valentin

162 28.01.2022

includerea operatorului economic PROFI în lista agenților economici din rețeaua comercială a 

Municipiului Târgoviște care vor distribui produse raționalizate către populație, în caz de 

mobilizare sau război

161 28.01.2022

includerea operatorului economic CARREFOUR în lista agenților economici din rețeaua 

comercială a Municipiului Târgoviște care vor distribui produse raționalizate către populație, în 

caz de mobilizare sau război

160 28.01.2022

includerea operatorului economic KAUFLAND în lista agenților economici din rețeaua 

comercială a Municipiului Târgoviște care vor distribui produse raționalizate către populație, în 

caz de mobilizare sau război

159 28.01.2022

includerea operatorului economic LIVORNO (BEST MARKET) în lista agenților economici din 

rețeaua comercială a Municipiului Târgoviște care vor distribui produse raționalizate către 

populație, în caz de mobilizare sau război

158 28.01.2022

includerea operatorului economic MEGA IMAGE în lista agenților economici din rețeaua 

comercială a Municipiului Târgoviște care vor distribui produse raționalizate către populație, în 

caz de mobilizare sau război

157 28.01.2022

includerea operatorului economic LIDL în lista agenților economici din rețeaua comercială a 

Municipiului Târgoviște care vor distribui produse raționalizate către populație, în caz de 

mobilizare sau război

156 28.01.2022

includerea operatorului economic PENNY în lista agenților economici din rețeaua comercială 

a Municipiului Târgoviște care vor distribui produse raționalizate către populație, în caz de 

mobilizare sau război

155 28.01.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică de servicii de proiectare 

și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea și 

valorificarea peisagistică a Șanțului și Valului Cetății” - PMT-2021-P011, Cod unic de 

identificare 4279944-2021-11.1

154 28.01.2022
modificarea echipei de implementare pentru proiectul ”Municipiul Târgoviște alege 

integritatea!”, cod SMIS 152159

153 27.01.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Stanca Gheorghita

152 27.01.2022 rectificarea act deces nr. 206/2008 al defunctului Popa Gheorghe

151 27.01.2022
acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare 

domnului Mihai Constantin, manager al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgovişte 

150 27.01.2022 rectificare actului de casatorie nr. 704/1976 al numitilor Popa Gheorghe si Georgescu Elena

149 26.01.2022

modificarea echipei de implementare pentru proiectul „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.1 cod 

SMIS 120446” 

148 26.01.2022

constituirea comisiei care va proceda la transmiterea unor spații proprietate publică a 

Municipiului Târgoviște către Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în 

vederea asigurării funcționării Școlii Gimnaziale Târgoviște pe perioada reabilitării sediului 

acesteia

147 26.01.2022

constituirea comisiei de recepție a serviciilor prestate conform contractului nr. 

47160/16.12.2021 având ca obiect: ”Servicii de elaborare studiu zonal pentru identificarea și 

stabilirea componentei sistemului de combatere și îndepărtare a corvidelor din Parcul 

Mitropoliei Târgoviște, inclusiv furnizare, montare și punere în funcțiune echipamente” 

146 26.01.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Bucățică Gabriela

145 26.01.2022 acordarea ajutorului social dlui. Călin Ion

144 26.01.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Bucățică Gabriela
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143 26.01.2022 acordarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Honciu Alice Elena

142 26.01.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Adir Vandana

141 26.01.2022 modificarea ajutorului social al dnei. Adir Vandana

140 26.01.2022 încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordat dlui. Vasile Constantin

139 21.01.2022

constituirea  comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată

în vederea închirierii unor terenuri conform prevederilor H.C.L. nr. 390 si 391 din data de 

16.12.2021 

138 21.01.2022

constituirea  comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată

în vederea închirierii unor terenuri conform prevederilor H.C.L. nr. 384, 385, 386, 387, 388 și 

389 din data de 16.12.2021 

137 21.01.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei a dnei. Popescu Alexandra - Mihaela

136 21.01.2022 modificarea ajutorului social acordat dnei. Popescu Alexandra - Mihaela

135 21.01.2022 repunerea în plată a ajutorului social dlui. Boițeanu Nicolae

134 21.01.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Smaranda Elena Corina

133 21.01.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dnei. Constantin Claudița

132 21.01.2022 modificarea ajutorului social acordat dnei Constantin Claudița

131 21.01.2022 modificarea alocației pentru susținerea familiei dlui. Niță Marian

130 21.01.2022 încetarea alocației pentru susținerea familiei dlui. Niculae Ioan

129 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

128 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

127 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

126 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

125 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

124 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

123 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

122 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

121 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

120 21.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

119 21.01.2022 DAS - subventii incalzire combustibili solizi

118 21.01.2022 DAS - subventii incalzire combustibili solizi

117 21.01.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Enache Ion

116 21.01.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Dinitoiu Silvia

115 21.01.2022
desemnarea unor reprezentanti ai Primarului Municipiului Targoviste in consiliile de 

administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Targoviste

114 21.01.2022 convocarea CLM Targoviste in sedinta ordinara in data de 27 ianuarie 2022

113 20.01.2022 acordarea ajutorului social dlui. Rusu Toma

112 18.01.2022 incetarea ajutorului social acordat dnei Radoi Elena

111 18.01.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat dnei Soare Florina 

Georgiana

110 18.01.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

dlui Nita Marian

109 18.01.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat dnei 

Cantar Elena

108 18.01.2022 modificarea ajutorului social acordat dnei Constantin Sprinta

107 18.01.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei acordata dnei Constantin Sprinta

106 18.01.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dlui Cantar Alexandru-Alin

105 18.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minora Constantin Renata

104 18.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Petrache Petru Vladimir

103 18.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Petrache Anastasia Timeea Maria



REGISTRU DISPOZITII PRIMAR

EMISE IN ANUL 2022
Nr.

dispozitiei

Data 

dispozitiei
Obiectul dispozitiei

102 18.01.2022

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică 

prin procedură simplificată, într-o singură etapă, modalitatea de desfăşurare online, pentru: 

Servicii de proiectare (DALI, DTAC/DTOE, PT-DDE) și asistență tehnică din partea 

proiectantului la obiectivul de investiții „Iluminat public- Programul privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public’’ finanțat prin Administrația Fondului pentru 

Mediu- PMT-2021-P-012, Cod unic de identificare 4279944-2021-20

101 18.01.2022 DAS - subventii incalzire energie electrica

100 18.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

99 18.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

98 18.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

97 18.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

96 18.01.2022 DAS - subventii incalzire gaze naturale

95 18.01.2022 DAS - subventii incalzire combustibili solizi

94 18.01.2022 DAS - subventii incalzire combustibili solizi

93 18.01.2022 DAS - subventii incalzire combustibili solizi

92 18.01.2022 DAS - subventii incalzire combustibili solizi

91 17.01.2022 acordarea unui ajutor de urgenta dnei Pandeleanu Tatiana

90 17.01.2022 acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dnei Stefan Cristina

89 17.01.2022 acordarea ajutorului social dnei Stefan Cristina

88 17.01.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Soare 

Liliana

87 14.01.2022
stabilirea salariului de baza brut domnului Oprescu Virgil Ciprian, director executiv al Directiei 

de administrare a pratrimoniului public si privat

86 14.01.2022
acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Nitoi Horatiu 

Mihai, consilier DAPL, Compartiment indrumare si coordonare asociatii proprietari

85 14.01.2022 convocarea CLM Targoviste in sedinta ordinara in data de 18 ianuarie 2022

84 14.01.2022 numirea unui curator special pentru bolnavul major Boiangiu Cristian

83 13.01.2022 numirea unui curator special pentru bolnava majora Chirita Aneta

82 13.01.2022

transferul in interesul serviciului al doamnei Brojboiu Maria Elisabeta din cadrul Directiei 

administrarea patrimoniului public si privat in functia contractuala de executie casier in cadrul 

Directiei economice, Serviciul stabilire, constatare, incasare impozite si taxe locale

81 13.01.2022

modificarea raportului de serviciu al doamnei Cercel Gheorghita, consilier achizitii publuce- 

Directia de asistenta sociala, prin transfer in interesul serviciului , in functia publica de 

executie - consilier in cadrul Directiei econonice, Serviciul stabilire, constatare, incasare 

impozite si taxe locale

80 13.01.2022
desemnarea persoanelor responsabile cu completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor 

din Registrul Agricol

79 12.01.2022 repunerea in plata a stimulentului educational dlui Sorlea Cristian Nicolae

78 11.01.2022 repunerea in plata a stimulentului educational dnei Miriuta Gabriela Roxana

77 11.01.2022 constituirea comisiei care va proceda la inventarierea depozitului de materiale

76 10.01.2022 acordarea unui ajutor de urgenta, cf. Legii nr. 416/2001 dnei Tatulescu Ionica Cati

75 10.01.2022 acordarea unui ajutor de urgenta, cf. Legii nr. 416/2001 dnei Miriuta Daniela Verginica

74 10.01.2022 acordarea unui ajutor de urgenta, cf. Legii nr. 416/2001 dnei Coman Florina

73 10.01.2022 acordarea stimulentului educational dnei Constantin Beatrice

72 10.01.2022 repunerea in plata a stimulentului educational dlui Sorlea Cristian Nicolae

71 10.01.2022

modificarea Dispoziției Primarului Municipiului Târgoviște nr. 3480/03.12.2021 privind 

stabilirea probelor, datelor, comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul de recrutare organizat în data de 20 ianuarie 2022 - proba scrisă în vederea 

ocupării funcției publice de execuție clasa I, consilier, grad profesional superior în cadrul 

Direcției Managementul Proiectelor 
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70 10.01.2022

imputernicirea dnei Ciocan Maria Corina, reprezentant al Autoritatii tutelare in vederea 

asistarii domnului Savu Marin si a doamnei Savu Aurelia in fata notarului public conform 

prevederilor Legii nr. 17/2000

69 06.01.2022 acordare ajutor de urgenta conform Legii nr. 416/2001 domnului Badea Danut

68 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Iorga Mihaela

67 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Soare Alexandrina

66 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Petrescu Eusebiu

65 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Ciuca Cerasela

64 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Enescu Cornelia

63 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Manica Ana Claudia

62 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Brescan Gabriela

61 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Dumitru Daniela

60 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Ilie Violeta

59 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Vasilache Gabriel

58 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Epurescu Elena

57 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Murineanu Elena

56 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Clipea Gabriela

55 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Pripu Raluca

54 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Cârstoiu Ana Maria

53 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Itu Camelia

52 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Gothard Eugen

51 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Mocanu Adrian

50 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Dima Emanuela

49 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Mihăilă Radu 

48 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Craciun Gianina 

47 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Șimonescu Simona

46 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Paraschivescu Cerasela

45 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Vatavu Lavinia

44 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Iancu Madalina

43 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Ivascu Elvira Simona

42 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Cirstian Mirela

41 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Rujoiu Daniela

40 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Breaza Adrian

39 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Oproiu Alexandru

38 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Baragan  Horia

37 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Dogaru Rodica

36 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Preda Cristina Iuliana

35 05.01.2022 stabilire salariu lunar brut aferent lunii decembrie 2021 Ciprian Stanescu 

34 04.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Ciucioiu Raul Nicolas

33 04.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Stroescu Lucas Christian

32 04.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Stroescu David Stefan

31 04.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Prodan Darius Florentin

30 04.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Prodan Sofia Maedea

29 04.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru copilul Bitu Maria Claudia

28 04.01.2022 aprobarea planului de servicii pentru minorul Baicoianu Ayan Gabriel

27 04.01.2022 incetare subventie gaze naturale Puiu Neculae

26 03.01.2022 DAS - subventii gaze naturale

25 03.01.2022 DAS - subventii gaze naturale

24 03.01.2022 DAS - subventii gaze naturale

23 03.01.2022 DAS - subventii combustibili solizi

22 03.01.2022 DAS - subventii combustibili solizi

21 03.01.2022 DAS - subventii combustibili solizi

20 03.01.2022 DAS - subventii combustibili solizi
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19 03.01.2022 DAS - subventii combustibili solizi

18 03.01.2022 DAS - subventii combustibili solizi

17 03.01.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei dlui Rosu Iosif

16 03.01.2022 suspendarea ajutorului social dlui Balaci Marian

15 03.01.2022
modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordat doamnei Soare 

Florina Georgiana

14 03.01.2022 incetarea ajutorului social Birsan Vica

13 03.01.2022 incetarea ajutorului social Ungureanu Niculina Dorina

12 03.01.2022 incetarea ajutorului social Tudorache Nicoleta

11 03.01.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Polozache Carmen Florentina

10 03.01.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei Badila Anisoara

9 03.01.2022 incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Manea Maria

8 03.01.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

domnului Neagoe Constantin

7 03.01.2022
incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri acordat 

doamnei Stoica Elena Claudia

6 03.01.2022 incetarea ajutorului social al domnului Feraru Nicolae

5 03.01.2022 incetarea ajutorului social al doamnei Dicu Dorina

4 03.01.2022 modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Tatuta Tatiana

3 03.01.2022 acordarea ajutorului social doamnei Moise Sorela 

2 03.01.2022 acordarea unui ajutor de urgenta conform Legii nr. 416/2001 dnei Duta Alina Elena

1 03.01.2022 acordarea unui ajutor de urgenta conform Legii nr. 416/2001 dnei Neagu Stroie Alina


