
 

     
 
     
 

REGISTRUL 
pentru evidenţa dispozițiilor primarului Comunei Voineasa, județul Vâlcea pe anul 2021 

*(1) – N/I (Normativă/Individual ă) 
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozițiile cu caracter normativ. 

 
Nr. 

dispoziție 
Data 

emiterii 
Conținutul pe  scurt al dispoziției Tipul 

dispoziției 
N / I * (1) 

Comunicarea 
actelor 

administrative 

Data publicării 
în M.Of. Local 

*(2) 
 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 
1 04.01.2021 Aprobarea excedentului de funcționare a bugetului local de venituri 

și cheltuieli al comnei Voineasa, TVA pe anul 2020 
I Adresa 

nr.303/15.01.2021 
  

2 8.01.2021 Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interes de 
serviciu al doamnei Popa Maria, consilier, clasa I, grad professional 
asistent, din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Voineasa 

I Adresa 
nr.303/15.01.2021 

  

3 11.01.2021 Delegare atribuții către doamna Pițigoi Claudia Simona, personal 
contractual, bibliotecă 

I Adresa 
nr.303/15.01.2021 

  

4 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Bogorodea Daniela, asistent personal 
persoană cu handicap 

I Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

5 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Vegea Elena Adriana, asistent personal 
persoană cu handicap 

 Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

6 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Crețan Irina-Antoneta, asistent 
personal persoană cu handicap 

I Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

7 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Hera Maria, asistent personal persoană 
cu handicap 

I Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

8 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Popescu Angela-Daniela, asistent 
personal persoană cu handicap 

I Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

9 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Iliescu Eugenia, asistent personal 
persoană cu handicap 

I Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

10 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Orescu Smaranda -Aneta, asistent 
personal persoană cu handicap 

 Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  



 

11 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Mardale Elvira, asistent personal 
persoană cu handicap 

 Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

12 15.01.2021 Stabilirea salariului de bază Deaconu Dobrița, asistent personal 
persoană cu handicap 

 Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

13 15.01.2021 Stabilire indemnizații pentru persoanele cu handicap grav I Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

14 21.01.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședință 
ordinară din data de 29.01.2021 

N Adresa 
nr.439/22.01.2021 

  

15 25.01.2021 Constituirea comisiilor pentru concursul de recrutare organizat în 
data de 3 martie 2021, probă scrisă pentru postul vacant de 
consilier achiziții publice, clasaI, grad professional debutant din 
cadrul compartimentului, registru agricol, cadastru, urbanism și 
amenajarea teritoriului, achiziții publice din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Voineasa, județul Vâlcea 

I Adresa 
nr.641/4.02.2021 

  

16 27.01.2021 Constituirea comisiilor pentru monitorizarea, coordonarea și 
indrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern 
managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Voineasa, județul Vâlcea 

I Adresa 
nr.641/4.02.2021 

  

17 2.02.2021 Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale 
secretarului general al uniății administrative-teritoriale 
Voineasapentru anul 2020 

I Adresa 
nr.641/4.02.2021 

  

18 4.02.2021 Numirea și stabilirea atribuțiilor responsabilului cu registrul de 
riscuri în cadrul Primăriei comunei Voineasa, județul Vâlcea 

I Adresa 
nr.641/4.02.2021 

  

19 8.02.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitorul persoanei cu 
handicap grav Păcăleanu Viorica în sumă de 1386 lei lunar, 
începând cu luna februarie 2021 

I Adresa 
nr.839/17.02.2021 

  

20 8.02.2021 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei lui Ivan Iuliana, 
începând cu luna februarie 2021 

I Adresa 
nr.839/17.02.2021 

  

21 8.02.2021 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei lui Cojocaru 
Paraschiva, începând cu luna februarie 2021 

I Adresa 
nr.839/17.02.2021 

  

22 8.02.2021 Covocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședința 
extraordinară din data de 12.02.2021 

N Adresa 
nr.839/17.02.2021 

  

23 12.02.2021 Sistare plată indemnizație pentru însoțitor persoană cu handicap 
grav, Păcăleanu Viorica 

I Adresa 
nr.839/17.02.2021 

  

24 19.02.2021 Covocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședința 
ordinară din data de 26.02.2021 

N Adresa 
nr.995/25.02.2021 

  



 

25 22.02.2021 Modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Boghean 
Maria 

 Adresa 
nr.995/25.02.2021 

  

26 23.02.2021 Aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziție ale 
autorității executive 

I Adresa 
nr.995/25.02.2021 

  

27 24.02.2021 Modificarea și completarea art.1 din dispoziția nr.43/2020 privind 
modificarea și completarea art.1 alin (1) din dispoziția nr.4/2020 
privind constituirea comisiei comunale pentru recesământul agricol 

I Adresa 
nr.995/25.02.2021 

  

28 17.03.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședința 
ordinară din data de 23.03.2021 

N Adresa 
nr.1670/26.03.2021 

  

29 18.03.2021 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Boșa Gheorghe 
Eduardo 

I Adresa 
nr.1670/26.03.2021 

  

30 18.03.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu 
handicap grav Iepure Constantin în sumă de 1386 lei lunar, 
începând cu 18.03.2021 

I Adresa 
nr.1670/26.03.2021 

  

31 22.03.2021 Sistare plată indemnizație pentru însoțitor persoanei cu handicap 
grav, Nițulescu Victoria 

I Adresa 
nr.1670/26.03.2021 

  

32 22.03.2021 Numirea d-nei Tertereanu Ana-Isabella în funcția publică de 
execuție de consilier achiziții publice, clasaI, grad professional 
debutant, gradația 3, compartiment registru agricol, cadastru, 
urbanism și amenajarea teritoriului, achiziții publice, începând cu 
data de 1 aprilie 2021, perioadă nedeterminată 

I Adresa 
nr.1670/26.03.2021 

  

33 22.03.2021 Rectificare act de stare civilă I Adresa 
nr.1670/26.03.2021 

  

34 26.03.2021 Modificarea art.1 din dispoziția nr.94/2020 privind constituirea 
comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Voineasa pentru 
anul 2020 

 Adresa 
nr.1912/2.04.2021 

  

35 30.03.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu 
handicap grav Gherghinoaica Ana în sumă de 1386 lei lunar, 
începând cu luna aprilie 2021 

I Adresa 
nr.1912/2.04.2021 

  

36 31.03.2021 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei lui Vlăsceanu 
Mihail-Adrian, începând cu luna aprilie I2021 

 Adresa 
nr.1912/2.04.2021 

  

37 5.04.2021 Numirea d-nei Iliescu Jena, consilier superior, în calitate de 
îndrumător pentru perioada de stadiu pentru funcționarul public de 
execuție Tertereanu Ana-Isabella, consilier achiziții publice, clasaI, 
grad professional debutant, gradația 3, și aprobarea programului 

I Adresa 
nr.2055/9.04.2021 

  



 

perioadei de stadiu 
38 5.04.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu 

handicap grav Bozdog Aron în sumă de 1386 lei lunar, începând cu 
luna aprilie 2021 

I Adresa 
nr.2055/9.04.2021 

  

39 5.04.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședință 
extraordinară din data de 7.04.2021 

N Adresa 
nr.2055/9.04.2021 

  

40 8.04.2021 Numirea domnișoarei Lupea Ioana-Georgiana având funcția 
publică de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional 
debutant, prin transformarea postului în funcția publică de execuție 
de consilier juridic, clasa I, grad professional asistent, gradația 0, în 
cadrul compartimentului juridic și autoritate tutelară,  

I Adresa 
nr.2055/9.04.2021 

  

41  8.04.2021 Numirea doamnei Mirion Cristina-Maria având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa I, grad professional debutant, prin 
transformarea postului, în funcționar public definitiv, în funcție 
publică de execuție de inspector, clasaI, grad professional asistent, 
gradașia 3, în cadrul compartimentului financiar0contabilitate, 
resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Voineasa 

 
I 

Adresa 
nr.2055/9.04.2021 

  

42 9.04.2021 Delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de 
conducere vacante de secretar general UAT Voineasa către 
domnișoara Lupea Ioana-Georgiana având funcția publică de 
execuție de consilier juridic, clasa I, grad professional asistent în 
cadrul compartimentului juridic și autoritate tutelară, începând cu 
data de 12 aprilie 2021 

I Adresa 
nr.2279/21.04.2021 

  

43 9.04.2021 Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interes de 
serviciu al doamnei Lazea Maria secretar general UAT, din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Voineasa 

I Adresa 
nr.2279/21.04.2021 

  

44 15.04.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședința 
ordinară din 21.04.2021 

N Adresa 
nr.2279/21.04.2021 

  

45 15.04.2021 Modificarea art.1 din dispoziția primarului nr.92/2016 privind 
reorganizarea comisiei privind exercitarea controlului privind 
disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții 

I Adresa 
nr.2279/21.04.2021 

  

46 15.04.2021 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei lui Boșa 
Mihaela-Ana începând cu luna aprilie 2021 

I Adresa 
nr.2279/21.04.2021 

  

47 15.04.2021 Încetarea dreptului la ajutor social pentru familia lui Boșa Mihaela-
Ana 

I Adresa 
nr.2279/21.04.2021 

  

 48 15.04.2021 Numirea comisiei pentru problem de apărare I Adresa   



 

nr.2279/21.04.2021 
49 16.04.2021 Numirea responsabilului cu evidența militară I Adresa 

nr.2279/21.04.2021 
  

50 16.04.2021 Nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a 
comunei Voineasa care vor distribui produse raționalizate către 
populație 

I Adresa 
nr.2279/21.04.2021 

  

51 21.04.2021 Desemnarea unor personae pentru aplicarea măsurilor care se 
impugn referitor la situația școlară a elevului Decuseară Vasile-
Lucian 

I  Adresa 
nr.2403/4.05.2021 

  

52 21.04.2021 Desemnarea unui reprezentant al Primăriei Voineasa pentru 
asisterea domnilor Iliescu Toma și Iliescu Maria în vederea 
încheierii unui contract de întreținere cu clauză de usufruct viager 

I Adresa 
nr.2403/4.05.2021 

  

53 21.04.2021 Numirea unei personae în calitate de gestionar cu atribuții de 
serviciu privind păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în 
administrarea, folosința sau deținere, chiar emporară, a comunei 
Voineasa 

I Adresa 
nr.2403/4.05.2021 

  

54 29.04.2021 Stabilirea indemnizației pentru funcția publică de demnitate publică 
de primar al comunei Voineasa, județul Vâlcea 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

55 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale secretarului general al 
comunei Voineasa, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

 Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

56 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Iliescu Jena, 
începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

57 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Tertereanu Ana-
Isabella, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

58 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Mirion Cristina-
Maria, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

59 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Filigean 
Nicoleta-Suzana, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

60 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Stănescu 
Marieta-Verginica, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

61 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare așe domnișoarei Lupea Ioana-
Georgiana, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

62 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Mirion Valeria, 
începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

63 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Mardale 
Luminița, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  



 

64 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cătălinoiu 
Paraschiva, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

    Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

65 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Bogdan 
Gheorghe-Daniel, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

66 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Șerb Toma-
Vasile, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

67 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Sădeanu Florin, 
începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

68 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Popescu Marius, 
începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

69 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cojocaru Ion, 
începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

70 29.04.2021 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Pițigoi Claudia-
Simona, începând cu data de 1 ianuarie 2021 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

71 29.04.2021 Completarea și modificarea dispoziției primarului nr.93/2020 
privind constituirea comisiei de inventariere a materiei impozabile 
la nivelul comunei Voineasa 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

72 
 

12.05.2021 Completarea și modificarea dispoziției primarului nr.45/2021 
privind reorganizarea comisiei pentru exercitarea controlului 
privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de 
construcții 

I Adresa 
nr.2521/12.05.2021 

  

73 12.05.20219 Delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de 
conducere vacante de secretar general UAT Voineasa către doamna 
Stănescu Marieta-Verginica, având funcția publică de inspector, 
grad professional principal, începând cu data de 17 mai 2021 

I Adresa 
nr.2709/24.05.2021 

  

74 13.05.2021 Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interes de 
serviciu al domnișoarei Lupea Ioana-Georgiana, având funcția 
publică de consilier juridic, grad professional asistent, din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Voineasa 

I Adresa 
nr.2709/24.05.2021 

  

75 18.05.2021 Constituirea comisiei de receptive la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investișii”Dezvoltarea infrastructurii de agreement în 
stațiunea turistică Voineasa, județul Vâlcea” 

I Adresa 
nr.2709/24.05.2021 

  

76 21.05.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședința 
ordinară din 27.05.2021 

N Adresa 
nr.2709/24.05.2021 

  



 

77  21.05.2021 Numirea comisiei de evaluare a ofertelor a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică, prin procedură 
simplificată a achiziției lemn foc-esență tare, fag 

I Adresa 
nr.2709/24.05.2021 

  

78 25.05.2021 Sistare plată indemnizașie pentru însoțitor persoană cu handicap 
grav, Gherghinoaica Ana 

I Adresa 
Nr.2930/7.06.2021 

  

79 25.05.2021 Angajarea d-nei Manea Elena-Carmen pe perioada nedeterminată, 
începând cu data de 01.06.2021 ca asistent personal persoană cu 
handicap grav 

I Adresa 
Nr.2930/7.06.2021 

  

80 3.06.2021 Menținerea doamnei Stănescu Marieta Verginica în funcția publică 
de execuție de inspector grad profesaional principal, compartiment 
Situații de urgență și asistență socială, după implinirea vârstei de 
pensionare 

I Adresa 
Nr.2930/7.06.2021 

  

81 14.06.2021 Reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență și a 
centrului operativ cu activitate temporară al comunei Voineasa, 
județul Vâlcea 

I Adresa 
nr.3153/23.06.2021 

  

82 14.06.2021 Actualizarea Serviciului Voluntar pentru situații de urgență al 
comunei Voineasa, județul Vâlcea 

I Adresa 
nr.3153/23.06.2021 

  

83 23.06.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședință 
ordinară din data de 30.06.2021 

N Adresa 
nr.3153/23.06.2021 

  

84 23.06.2021 Încetarea prin acordul părților consemnat în scris a raportului de 
serviciu al doamnei Mirion Cristina-Maria din funcția publică de 
execuție de inspector, clasa I, grad professional asistent, 
gradația3,compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului 

I Adresa 
nr.3153/23.06.2021 

  

85 23.06.2021 Aprobarea Codului de etică și conduit profesională al funcționarilor 
public și al personalului contractual al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Voineasa 

I Adresa 
nr.3458/08.07.2021 

  

86 23.06.2021 Desemnarea persoanei să țină legătura cu Direcția teritorială din 
cadrul Consiliului concurenței în domeniul ajutoarelor de stat 
furnizate autoritățiilor publice locale 

I Adresa 
nr.3458/08.07.2021 

  

87 23.06.2021 Modificarea și completarea Dispoziției nr.69/17.03.2015 privind 
desemnarea persoanei care asigură implementarea prevederilor 
legale privind declarațiile de avere și interese 

I Adresa 
nr.3458/08.07.2021 

  

88 7.07.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu 
handicap grav Smeureanu Ana în sumă de 1386 lei lunar 

I Adresa 
nr.3458/08.07.2021 

  

89 7.07.2021 Constituirea comisiilor pentru concursul de recrutare organizat în I Adresa   



 

data de 18 august 2021 proba scrisă pentru postul vacant de 
consilier impozite și taxe,clasa I, grad professional debutant din 
cadrul compartimentului impozite și taxe din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Voineasa 

nr.3458/08.07.2021 

90 8.07.2021 Aprobare plată indemnizației pentru însoțitor persoanei cu handicap 
grav Oprișa Maria în sumă de 1386 lei lunar 

I Adresa 
nr.3458/08.07.2021 

  

91 8.07.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu 
handicap grav Pușchiază Ion în sumă de 1386 lei lunar 

I Adresa 
nr.3458/08.07.2021 

  

92 12.07.2021 Constituirea Comisiei de disciplină la nivelul primăriilor comunelor 
Malaia, Câineni, Racovița și Voineasa, județul Vâlcea 

 Adresa 
nr.3675/20.07.2021 

  

93 20.07.2021 Angajarea doamnei Vegea Elena-Adriana, pe perioadă determinate, 
începând cu data de 29.07.2021 ca asistent personal persoană cu 
handicap 

I Adresa 
nr.3675/20.07.2021 

  

94 22.07.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședință 
ordinară din data de 30.07.2021 

N Adresa 
nr.4076/11.08.2021 

  

95 6.08.2021 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei începând cu luna 
august, familiei lui Boghean Maria 

I Adresa 
nr.4076/11.08.2021 

  

96 6.08.2021 Aprobare listă suplimentară pentru distribuirea produselor 
alimentare și de igienă din cadrul POAD 2018/2021 către 
persoanele aflate în situații deosebit de vulnerabile din comuna 
Voineasa, județul Vâlcea 

I Adresa 
nr.4076/11.08.2021 

  

97 10.08.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu 
handicap grav Ianoș Floarea în sumă de 1386 lei lunar 

I Adresa 
nr.4076/11.08.2021 

  

98 10.08.2021 Încetarea dreptului la ajutor social pentru Mardale Luminița I Adresa 
nr.4366/2.09.2021 

  

99 30.08.2021 Modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru Tănăsie 
Dumitru Bogdan  

I Adresa 
nr.4366/2.09.2021 

  

100 30.08.2021 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei lui Achim 
Vienița Aurora începând cu luna septembrie 2021 

I Adresa 
nr.4366/2.09.2021 

  

101 3.09.2021 Numirea d-nei Petrișor Adriana-Valentina în funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad professional debutant, gradația 3, 
compartiment impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Voineasa, începând cu data de 13.09.2021, 
perioadă nedeterminată 

I Adresa 
nr.4463/9.09.2021 

  

102 14.09.2021 Numirea d-nei Mirion Valeria, consilier principal, în calitate de 
îndrumător pentru perioada de stadiu pentru funcționarul public de 

I Adresa 
nr.4721/22.01.2021 

  



 

execuție de consilier, clasaI, grad professional debutant, gradația 3, 
Petrișor Adriana-Valentina pentru perioada de stadiu și aprobarea 
programului perioadei de stadiu 

103 22.09.2021 Convocarea Consiliului local al comunei Voineasa în ședință 
ordinară din data de 27.09.2021 

N Adresa 
nr.4721/22.09.2021 

  

104 30.09.2021 Acordarea indemnizației lunare pentru ănsoțitor persoanei cu 
handicap grav Dumitrașc Ion Adrian, în sumă de 1386 lei lunar 

I Adresa 
nr.4887/4.10.2021  

  

105 4.10.2021 Delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de 
conducere vacante de secretar general UAT Voineasa către d-na 
Mirion Valeria, având funcția publică de consilier, grad 
professional principal, din cadrul compartimentului impozite și taxe 
din aparatul de specialitate al primarului comunei Voineasa, 
începând cu data de 5 octombrie 2021 

N Adresa 
nr.4887/4.10.2021 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


