
 

     
 

REGISTRUL 
pentru evidenţa dispozițiilor primarului Comunei Voineasa, județul Vâlcea pe anul 2022 

*(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. 06.01.2022 Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 

249469,59 lei din excendentul bugetului local de venituri și cheltuieli al 
anilor precedenți 

 Adresa nr. 
169/12.01.2022 

  

2. 06.01.2022 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei  Hera Maria, 
asistent personal persoană cu handicap grav,  cu data de 6.01.2022  
         
 

 Adresa nr. 
169/12.01.2022 

  

3. 17.01.2022 Constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea 
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial în 
cadrul primăriei 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

4. 17.01.2022 Numirea și stabilirea atribuțiilor responsabilului cu registrul de riscuri în 
cadrul Primăriei comunei Voineasa, județul Vâlcea 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

5. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Bogorodea Daniela, asistent personal 
al  persoanei cu handicap grav    

 
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

6. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Vegea Elena- Adriana, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

7. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Crețan Irina- Antoneta, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  



 

8. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Deaconu Dobrița, asistent personal al  
persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

9. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Iliescu Eugenia, asistent personal al  
persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

10. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Manea Elena Carmen, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

11. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Mardale Elvira, asistent personal al  
persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

12. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Oprescu Smaranda - Aneta, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

13. 17.01.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Popescu Angela - Daniela, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

14. 17.01.2022 Stabilire indemnizaţii lunare pentru  persoanele cu handicap grav     Adresa nr. 
342/21.01.2022 

  

15. 21.01.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
și/sau petrolieri în perioada ianuarie 2022- martie 2022, a suplimentului 
pentru combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energia 
electrică pe perioada 1 ianuarie 2022 – 31 octombrie 2022, doamnei 
Mihălcioiu Elena – persoană singură  

 Adresa nr. 
524/31.01.2022 

  

16. 21.01.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
și/sau petrolieri în perioada ianuarie 2022- martie 2022, a suplimentului 
pentru combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energia 
electrică pe perioada 1 ianuarie 2022 – 31 octombrie 2022, familiei a 
cărei titulară este doamna Negru Elisabeta  

 Adresa nr. 
524/31.01.2022 

  

17. 21.01.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
și/sau petrolieri în perioada ianuarie 2022- martie 2022, a suplimentului 
pentru combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energia 
electrică pe perioada 1 ianuarie 2022 – 31 octombrie 2022, doamnei 
Pană Ana – persoană singură 

 Adresa nr. 
524/31.01.2022 

  

18. 21.01.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
și/sau petrolieri în perioada ianuarie 2022- martie 2022, a suplimentului 

 Adresa nr. 
524/31.01.2022 

  



 

pentru combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energia 
electrică pe perioada 1 ianuarie 2022 – 31 octombrie 2022, doamnei 
Neagu Vasilea – persoană singură 

19. 25.01.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în ședința ordinară 
din data de 31.01.2022 

 Adresa nr. 
557/31.01.2022 

  

20. 28.01.2022 Încetarea indemnizației de handicap acordată domnului Păunescu 
Gheorghe, persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a 
decesului acestuia, începând cu data de 22.01.2022 

 Adresa nr. 
598/02.02.2022 

  

21. 28.01.2022 Aprobarea Planului de lucru în cadrul compartimentului de asistență 
socială al aparatului de specialitate al primarului comunei Voineasa  

 Adresa nr. 
598/02.02.2022 

  

22. 28.01.2022 Aprobarea indemnizației lunare pentru doamna Mitrea Elena, persoană 
cu handicap grav  

 Adresa nr. 
598/02.02.2022 

  

23. 31.01.2022 Angajarea doamnei Borboană Elena, pe perioadă nedeterminată,  
începând cu data de 02.02.2022, ca asistent personal al  persoanei cu 
handicap grav Borboană Ana Maria 
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

24. 0101.02.202
2 

Numirea doamnei Cîrceag Ana, prin transfer în interesul serviciului din 
funcția publică de consilier juridic din cadrul Primăriei comunei Dăești, 
în funcția public de execuție de consilier juridic , grad profesional 
asistent, gradația 4, în cadrul compartimentului juridic și autoritate 
tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Voineasa,  începând cu data de 01.02.2022 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

25. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Bogorodea Daniela, asistent personal 
al  persoanei cu handicap grav    

 
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

26. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Vegea Elena- Adriana, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

27. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Crețan Irina- Antoneta, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

28. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Deaconu Dobrița, asistent personal al  
persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

29. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Iliescu Eugenia, asistent personal al   Adresa nr.   



 

persoanei cu handicap grav    
 

706/08.02.2022 

30. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Manea Elena Carmen, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

31. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Mardale Elvira, asistent personal al  
persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

32. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Oprescu Smaranda - Aneta, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

33. 01.02.2022 Stabilirea salariului de baza pentru Popescu Angela - Daniela, asistent 
personal al  persoanei cu handicap grav    
 

 Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

34. 01.02.2022 Stabilire indemnizaţii lunare pentru  persoanele cu handicap grav     Adresa nr. 
706/08.02.2022 

  

35. 04.02.2022 Delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere 
vacante de secretar general UAT Voineasa către doamna Cîrceag Ana, 
având funcția public consilier juridic, grad professional asistent, din 
cadrul compartimentului juridic și autoritate tutelară din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Voineasa, începând cu data de 
04.02.2022 

 Adresa nr. 
708/08.02.2022 

  

36. 04.02.2022 Încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav 
Borboană Ana Maria 

 Adresa nr. 
708/08.02.2022 

  

37. 04.02.2022 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 60 din data de 17.06.2020 prin care 
se constituie comisia comunală pentru Recensământul Populației și 
Locuințelor în anul 2021, la nivelul comunei Voineasa, județul Vâlcea 

 Adresa nr. 
708/08.02.2022 

  

38. 04.02.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în ședința ordinară 
din data de 10.02.2022 

 Adresa nr. 
708/08.02.2022 

  

39. 24.02.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în ședința 
extraordinară din data de 28.02.2022 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

40. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Stănescu 
Marieta-Verginica, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

41. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Filigean Suzana, 
începând cu data de 1 ianuarie 2022 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  



 

 
42. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Iliescu Jena, 

începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

43. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Tertereanu Ana - 
Isabella, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

44. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Petrișor Adriana 
Valentina, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

45. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Mirion Valeria, 
începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

46. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Mardale 
Luminița, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

47. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Pițigoi Claudia 
Simona, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

48. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale doamnei Cătălinoiu 
Paraschiva, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

49. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Șerb Toma - 
Vasile, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

50. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Sădeanu Florin, 
începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

51. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Popescu 
Marius, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

52. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Bogdan 
Gheorghe - Daniel, începând cu data de 1 ianuarie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

53. 24.02.2022 Stabilirea veniturilor salariale lunare ale domnului Cojocaru Ion, 
începând cu data de 1 ianuarie 2022 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  



 

 
54. 24.02.2022 Stabilirea indemnizației pentru funcția de demnitate publică de primar al 

comunei Voineasa, județul Vâlcea 
 Adresa nr. 

1263/04.03.2022 
  

55. 24.02.2022 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili 
solizi și /sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică familiei 
doamnei Sandu Lavinia 
 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

56. 24.02.2022 Încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Sandu 
Lavinia, începând cu 01 martie 2022 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

57. 28.02.2022 Numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică, prin procedura simplificată, a achiziției, Lemn de 
foc - esență tare, fag 
 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

58. 28.02.2022 Încetarea indemnizației de handicap acordată domnului Văduva Ion, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului 
acestuia, începând cu data de 26.02.2022 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

59. 28.02.2022 Încetarea indemnizației de handicap acordată domnului Bozdog Vasile, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului 
acestuia, începând cu data de 23.02.2022 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

60. 28.02.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
și/sau petrolieri în perioada februarie 2022- martie 2022, a suplimentului 
pentru combustibili solizi sau petrolieri și a suplimentului pentru energia 
electrică pe perioada februarie 2022 –octombrie 2022, doamnei Mircea 
Olimpiada – persoană singură 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

61. 28.02.2022 Stabilirea locației pentru autorecenzarea asistată și a programului de 
lucru pentru Recensământul Populației și Locuințelor în anul 2021 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

62. 01.03.2022 Sistare plată indemnizație pentru persoană cu handicap grav, Mitrea 
Elena 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

63. 01.03.2022 Angajarea doamnei Mitrea Genoveva, pe perioadă nedeterminată,  
începând cu data de 02.03.2022, ca asistent personal al persoanei cu 
handicap grav Mitrea Elena 

 Adresa nr. 
1263/04.03.2022 

  

64. 04.03.2022 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Vegea Elena 
Adriana, asistent personal persoană cu handicap grav, începand cu data 
de 05.03.2022 
 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  



 

65. 04.03.2022 Modificarea art. 2 al Dispoziției nr. 24 din 01.02.2022 privind stabilirea 
veniturilor salariale lunare ale doamnei Cîrceag Ana, începând cu data 
de 01 februarie 2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

66. 04.03.2022 Aprobarea unui ajutor de urgenţă în sumă de 1500 lei pentru 
achiziționarea unui scaun rulant pliabil - persoanei cu handicap grav - 
Boșa Alexandru Constantin  
 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

67. 04.03.2022 Modificarea cuantumului și a numărului de ore de muncă în folosul 
comunității  pentru doamna Niță Maria beneficiară de ajutor social 
începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

68. 04.03.2022 Modificarea cuantumului și a numărului de ore de muncă în folosul 
comunității  pentru doamna Iliescu Maria beneficiară de ajutor social 
începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

69. 04.03.2022 Modificarea cuantumului și a numărului de ore de muncă în folosul 
comunității  pentru domnul Cătălinoiu Mihai beneficiar de ajutor social 
începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

70. 04.03.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Popa Maria Daniela începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

71. 04.03.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Deaconescu Maria – Rodica începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

72. 04.03.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Pleșanu Liliana Iustina începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

73. 04.03.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei 
Vegea Cristina Elena începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

74. 04.03.2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului 
Tănăsie Dumitru - Bogdan începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

75. 04.03.2022 Aprobarea Planului de Pregătire în Domeniul Situațiilor de Urgență în 
anul 2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

76. 09.03.2022 Încetarea indemnizației de handicap acordată doamnei Ianoș Floarea, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului 
acesteia, începând cu data de 01.03.2022 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

77. 09.03.2022 Angajarea doamnei Văduva Maria, pe perioadă nedeterminată, începând 
cu data de 10.03.2022, ca asistent personal al persoanei cu handicap grav 
Boșa Alexandru Constantin 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  

78. 09.03.2022 Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere 
specifică de secretar general UAT Voineasa, județul Vâlcea 

 Adresa nr. 
1483/15.03.2022 

  



 

79. 15.03.2022 Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu handicap 
grav domnul Șuță Jan, în sumă de 1524 lei lunar 

 Adresa nr. 
1760/29.03.2022 

  

80. 15.03.2022 Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei Pleșanu 
Liliana Iustina, începând cu 01 aprilie 2022 

 Adresa nr. 
1760/29.03.2022 

  

81. 24.03.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în ședință ordinară 
în data de 31.03.2022 

 Adresa nr. 
1760/29.03.2022 

  

82. 29.03.2022 Modificarea dispoziției nr. 64/04.03.2022 a primarului comunei 
Voineasa, județul Vâlcea 

 Adresa nr. 
1760/29.03.2022 

  

83. 29.03.2022 Modificarea dispoziției nr. 75/04.03.2022 a primarului comunei 
Voineasa, județul Vâlcea 

 Adresa nr. 
1760/29.03.2022 

  

84. 01.04.2022 Numirea doamnei Tertereanu Ana – Isabella având funcția publică de 
execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, 
prin transformarea postului, în funcționar public definitiv, în funcția 
publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad 
profesional asistent, gradația 3, în cadrul compartimentului Registru 
Agricol , Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Achiziții 
Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Voineasa, 
începând cu data de 01 aprilie 2022 
 
 

 Adresa nr. 
2323/29.04.2022 

  

85. 01.04.2022 Constituirea comisiei pentru recepția bunurilor și serviciilor sau lucrări 
la care s-a aplicat procedura de achiziție directă 

 Adresa nr. 
2323/29.04.2022 

  

86. 11.04.2022 Constituirea Comisiei mixte de identificare a clădirilor și a terenurilor 
neîngrijite situate în intravilanul comunei Voineasa 

 Adresa nr. 
2323/29.04.2022 

  

87. 18.04.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în ședință ordinară 
în data de 29.03.2022 

 Adresa nr. 
2323/29.04.2022 

  

88. 18.04.2022 Stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea produselor 
alimentare din cadrul programului POAD 2018/2021 către persoanele 
aflate în situații deosebite de vulnerabilitate încadrate ca persoane cu 
grad de handicap grav și accentuat din comuna Voineasa, județul Vâlcea 

 Adresa nr. 
2323/29.04.2022 

  

89. 18.04.2022 Acordare alocație pentru susținerea familiei doamnei Cojocaru 
Paraschiva începând cu data de 01.05.2022 

 Adresa nr. 
2323/29.04.2022 

  

90. 11.05.2022 
 

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Crețan Irina- 
Antoneta , asistent personal pentru persoana cu handicap 
grav Ștefănescu Elena,  incepand cu data de 01.05.2022 

 Adresa nr. 
2781/26.05.2022 
 

  

91. 16.05.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară  Adresa nr.   



 

 în data de  23.05.2022 
 

2781/26.05.2022 
 

92. 18.05.2022                Constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a 
contestațiilor  pentru ocuparea funcţiei publice specifice de conducere 
vacante de Secretar general al UAT comuna Voineasa, judeţul Vâlcea 

 Adresa nr. 
2781/26.05.2022 
 

  

93. 18.05.2022 Încetarea indemnizației de handicap acordată domnului Iepure 
Constantin, persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a 
decesului acestuia, începând cu data de 14.05.2022 
 

 Adresa nr. 
2781/26.05.2022 
 

  

94. 25.05.2022 Desemnarea persoanelor împuternicite de Primarul comunei Voineasa 
pentru constatarea contravențiilor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a), b) 
și d) din O.U.G. nr. 19/2020 și aplicarea sancțiunilor contravenționale 
potrivit legii 
 
 

 Adresa nr. 
2781/26.05.2022 
 

  

95. 25.05.2022 Constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Voineasa  
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 
 

  

96. 30.05.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă 
extraordinară de îndată in data de  31.05.2022 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

97. 30.05.2022 Modificarea raportului de serviciu al funcționarului public Mirion 
Valeria, prin mutarea în cadrul instituției, respectiv mutarea definitivă 
din cadrul compartimentului Taxe și Impozite Locale în cadrul       
compartimentului Financiar - Contabilitate, Resurse Umane din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Voineasa, începând cu data de 
02.06.2022 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

98. 02.06.2022 Menţinerea în funcţia publică de execuţie pe o perioadă de încă un an, 
peste vârsta standard de pensionare, a doamnei Stănescu Marieta-
Verginica , inspector, grad profesional principal, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Voineasa, județul Vâlcea, 
compartimentul situaţii de urgenţă şi asistenţă socială 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

99. 08.06.2022 Încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Popa Maria 
Daniela, începând cu data de 01 iunie 2022 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  



 

100. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
pentru doamna Pantelimon Carmen începând cu data de 01.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

101. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
pentru domnul Mardale Ion începând cu data de 01.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

102. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
pentru doamna Gicovanu Veronica începând cu data de 01.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

103. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
pentru doamna Cătălinoiu Paraschiva începând cu data de 01.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

104. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
începând cu data de 01.07.2022 pentru doamna Boșa Maria Irina, în 
calitate de titulară a familiei beneficiare de ajutor pentru încălzirea 
locuinței 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

105. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
pentru domnul Cojocaru Dumitru începând cu data de 01.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

106. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
pentru domnul Iliescu Traian începând cu data de 01.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

107. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
pentru doamna Tertereanu Maria începând cu data de 01.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

108. 17.06.2022 Încetarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a 
suplimentului de energie (combustibil solid/petrolier și energie electrică) 
începând cu data de 01.07.2022 pentru doamna Pătru Paula Andreea, în 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  



 

calitate de titulară a familiei beneficiare de ajutor pentru încălzirea 
locuinței 
 

109. 23.06.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară 
în data de  30.06.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

110. 23.06.2022 Modificarea art. 1 din Dispoziția nr. 85/01.04.2022 privind componența 
comisiei pentru recepția bunurilor și serviciilor sau lucrări la care s-a 
aplicat procedura de achiziție directă 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

111. 01.07.2022 Numirea în funcția publică de conducere specifică de Secretar General al 
comunei Voineasa, județul Vâlcea, a doamnei CÎRCEAG ANA 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

112. 05.07.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă 
extraordinară de îndată în data de  05.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

113. 05.07.2022 Încetarea indemnizatiei de handicap acordată doamnei Vangu Maria, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului 
acesteia, începând cu data de 28.06.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

114. 05.07.2022 Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor  persoanei cu handicap 
grav domnul Burz Gheorghe,  în sumă de 1524 lei lunar 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

115. 05.07.2022 Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor  persoanei cu handicap 
grav doamna Oprescu Pamfila,  în sumă de 1524 lei lunar 

 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

116. 08.07.2022 Încetarea indemnizatiei de handicap acordată doamnei Smeureanu Ana, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului 
acesteia, începând cu data de 10.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3587/13.07.2022 
 

  

117. 20.07.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară 
în data de  29.07.2022 
 

 Adresa nr. 
3962/05.08.2022 
 

  

118. 22.07.2022 Incetarea contractului individual de muncă al doamnei Borboană Elena, 
asistent personal pentru persoana cu handicap grav Borboană Ana 
Maria, începând cu data de 01.08.2022 

 Adresa nr. 
3962/05.08.2022 
 

  



 

119. 22.07.2022 Acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav, doamnei 
Borboană Ana Maria 

 Adresa nr. 
3962/05.08.2022 
 

  

120. 02.08.2022 Modificarea și completarea dispoziției primarului comunei Voineasa nr. 
106/05.11.2020 privind delimitarea, numerotarea și stabilirea secțiilor de 
votare în vederea bunei desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020 

 Adresa nr. 
3962/05.08.2022 
 

  

121. 04.08.2022 Desemnarea persoanei responsabile cu  verificarea și identificarea 
terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a 
comunei Voineasa 
 

 Adresa nr. 
3962/05.08.2022 
 

  

122. 04.08.2022 Împuternicirea personalului care să constate nerespectarea dispozițiilor 
legale privind combaterea buruienii ambrozia și să aplice sancțiunile 
prevăzute de lege 
 

 Adresa nr. 
3962/05.08.2022 
 

  

123. 08.08.2022 Îndreptarea erorii materiale din Dispoziția Primarului comunei Voineasa   
nr. 116 din 08.07.2022 

 Adresa nr. 
4381/08.09.2022 
 

  

124. 09.08.2022 Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor  persoanei cu 
handicap grav doamna Crețan Irina Antoneta,  în sumă de 1524 lei 
lunar 
 

 Adresa nr. 
4381/08.09.2022 

  

125. 12.08.2022 Desemnarea persoanelor responsabile la nivel UAT comuna Voineasa , 
județul Vâlcea, să raporteze informații în platforma informatică SALT  
 

 Adresa nr. 
4381/08.09.2022 

  

126. 18.08.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară în 
data de  30.08.2022 

 Adresa nr. 
4381/08.09.2022 

  

127. 02.09.2022 Încetarea indemnizatiei de handicap acordată doamnei Oprescu Pamfila, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului    
acesteia, începând cu data de 24.08.2022 

 Adresa nr. 
4381/08.09.2022 

  

128. 15.09.2022 Acordarea indemnizației de handicap doamnei Dumitru Ioana, persoană     
cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului   
personal Popescu Angela Daniela 

 Adresa 
nr.5195/26.10.2022 

  

129. 20.09.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară în 
data de  27.09.2022 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

130. 27.09.2022 Modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei     
Mirion Valeria – consilier superior 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  



 

131. 03.10.2022 Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Popescu Angela 
Daniela asistent personal al persoanei cu handicap Dumitru Ioana  
 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

132. 03.10.2022 Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor  persoanei cu 
handicap grav, doamnei Dumitru Ioana,  în sumă de 1524 lei 
lunar 
 
 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

133. 03.10.2022 Constituirea comisiei de licitație pentru scoaterea din funcțiune și 
valorificare  prin casare a bunului - mijloc fix – Autospeciala 
Pompieri Voineasa cu nr. VL – 037, aparținând domeniului 
privat al comunei Voineasa și pentru scoaterea la licitație, în 
vederea închirierii, a unui imobil ,spaţiu birou în suprafaţă de 
20,25 mp, aparţinând domeniului public al comunei Voineasa, 
situat în incinta imobilului Dispensarului Uman Voineasa 
 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

134. 06.10.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă extraordinară
de îndată în data de 07.10.2022 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

135. 06.10.2022 Numirea doamnei Petrișor Adriana Valentina având funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, prin 
transformarea postului, în funcționar public definitiv, funcția publică de 
execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, în 
cadrul compartimentului Impozite și Taxe Locale din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Voineasa începând cu data de 14 
septembrie 2022 
 
 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

136. 06.10.2022 Delegare atribuţii către doamna Piţigoi Claudia-Simona, personal 
contractual, bibliotecar 
 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

137. 12.10.2022 Exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu la nivelul 
Primăriei comunei Voineasa, judeţul Vâlcea 
 
 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  

138. 24.10.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară în 
data de 31.10.2022 

 Adresa nr. 
5195/26.10.2022 

  



 

139. 25.10.2022 Acordarea indemnizaţiei lunare pentru însoţitor  persoanei cu handicap 
grav domnul Mardale Petre,  în sumă de 1524 lei lunar 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 
 

  

140. 25.10.2022 Constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului public şi privat al 
comunei Voineasa, judeţul Vâlcea 
         
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

141. 15.11.2022 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 
domnului Tănăsie Dumitru Bogdan 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

142. 15.11.2022 Modificarea art. 1 al Dispoziției nr. 75 din 18.05.2021 privind  
“Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții Dezvoltarea infrastructurii de agreement în 
Stațiunea Turistică Voineasa, județul Vâlcea” 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

143. 22.11.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară 
în data de 29.11.2022 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

144. 24.11.2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul pentru energie 
electrică 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

145. 25.11.2022 Încetarea indemnizației de handicap acordată domnului Mardale Petre, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului 
acestuia, începând cu data de 04.11.2022 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

146. 25.11.2022 Încetarea indemnizației de handicap acordată domnului Pușchiază Ion, 
persoană încadrată în gradul handicap grav, ca urmare a decesului 
acestuia, începând cu data de 19.11.2022 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

147. 25.11.2022 Acordarea ajutorului social persoanei singure, doamnei Neagu 
Paraschiva 
 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

148. 25.11.2022 Acordarea ajutorului social persoanei singure, doamnei Mihali Vasilea 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  



 

149. 05.12.2022 Constituirea  comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investiție  
„ASFALTARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA VOINEASA, JUDEȚUL VÂLCEA ȘI CONSTRUIRE 
PUNTE DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL LOTRU” 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

150. 06.12.2022 Acordarea indemnizației persoanelor încadrate în gradul grav de 
handicap conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 pe durata 
efectuării concediului de odihnă de către asistenții personali ai acestora 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

151. 09.12.2022 Constituirea comisiei în vederea achiziției produselor pentru cadourile 
ce se vor acorda elevilor și preșcolarilor cu ocazia serbării Pomului de 
Crăciun 2022 
 

 Adresa 
nr.6041/12.12.2022 

  

152. 15.12.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Voineasa în şedinţă ordinară 
în data de 22.12.2022 
 

 Adresa nr. 
13/03.01.2023 
 

  

153. 20.12.2022 Stabilirea listei de suplimentare pentru distribuirea produselor 
alimentare și de igienă din cadrul Programului POAD 2018/2021 către 
persoanele aflate în situații deosebite de vulnerabilitate din 
comunaVoineasa, județul Vâlcea 
 

 Adresa nr. 
13/03.01.2023 
 

  

154. 20.12.2022 Modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei stabilit pentru 
beneficiara SANDU LAVINIA 

 Adresa nr. 
13/03.01.2023 
 

  

155. 20.12.2022 Constituirea comisiei de inventariere a materiei impozabile şi a bazei de 
impozitare la nivelul comunei Voineasa 

 Adresa nr. 
13/03.01.2023 
 

  

156. 27.12.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
sau lichizi și a suplimentului de energie 
 

 Adresa nr. 
13/03.01.2023 
 

  

157. 27.12.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
sau lichizi și a suplimentului de energie 

 Adresa nr. 
13/03.01.2023 
 

  

158. 27.12.2022 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
sau lichizi și a suplimentului de energie 

 Adresa nr. 
13/03.01.2023 
 

  



 

 
 
 

 


