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Anexa la adresa nr. 13885/30.12.2021
              privind dispozițiile Primarului  orașului Pogoanele

Numarul si data
dispozitiei

Denumire act administrativ

Convocarea Consiliului local Pogoanele în ședință
extraordinară pentru data de 22.12.2021 orele 12.00

Acordare ajutor de urgență d-nei Fieraru Niculina

Acordare ajutor de urgență d-nei Cosma Titca

Prelungirea acordării indemnizației de însoțitor persoanei cu
handicap grav - Nica Ion
Prelungirea acordării indemnizației de însoțitor persoanei cu
handicap grav - Tănase Gheorghe
Numirea Comisiei de recepție pentru efectuarea recepției la
achiziția ”Lemn de foc”

Numirea Comisiei de recepție la fnalizarea lucrării”Strângere
gunoaie pe raza orașului Pogoanele”

Numirea unei Comisii de recepție a investției”Reparații
trotuare str.22 Decembrie - N. Bălcescu și sens giratoriu oraș
Pogoanele

Aprobarea unor virări de credite în cadrul aceluiași capitol
bugetar

Acordarea unui ajutor de urgență d-nei Munteanu Mihaela
Stabilirea dreptului de ajutor social și a cuantumului acestuia
pentru fam. D-lui Anghel Aurel
Stabilirea dreptului de ajutor social și a cuantumului acestuia
pentru fam. D-lui Țițeică Gheorghe
Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia
pentru fam d-lui Stoica Fănel
Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia
pentru fam d-lui Chivu Marius-Mădălin
Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia
pentru fam d-nei Merișan Gina
Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia
pentru fam d-lui Radu Cristnel
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Stabilirea dreptului la ajutor social și a cuantumului acestuia
pentru fam d-lui Vasilescu Ionel
Încetarea acordării ajutorului social pentru familia
reprezentată prin d-na Ghingheș Marinela
Încetarea acordării ajutorului social pentru familia
reprezentată prin d-l Ichim Gheorghe
Încetarea acordării ajutorului social pentru familia
reprezentată prin d-na Ștefan Sofa
Repunerea în plată a ajutorului social pentru familia
reprezentată prin d-l Muscalagiu Costel
Modifcarea cuantumului ajutorului social al familiei
reprezentată prin d-l Popoacea Viorel
Modifcarea cuantumului ajutorului social al familiei
reprezentată prin d-na Buzea Laura
Schimbarea ttularului și modifcarea cuantumului ajutorului
social al familiei reprezentată prin d-na Fieru Niculina
Modifcarea drepturilor de alocație pentru susținerea fam.
Georgescu Elena
Încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea fam.
Ichim Marian Florin
Încetarea drepturilor de alocație pentru susținerea fam.
Monoparentale Zota Doina
Suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru
susținerea fam.Vlad Marian Laurențiu
Suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru
susținerea fam. Merișan Petre
Suspendarea acordării drepturilor de alocație pentru
susținerea fam. Buzea Laura
Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea fam.
Ciobotaru Gabriela
Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea
fam.Merișan Gina 
Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea
fam.Merișan Constantn
Acordarea dreptului de alocație pentru susținerea fam.Radu
Cristnel
Încetarea acordării indemnizației de însoțitor persoanei cu
handicap grav Tănase Gheorghe
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