
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  PRAHOVA 

COMUNA GORNET, PRIMAR 

REGISTRU PRIVIND EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GORNET 

JUDEŢUL PRAHOVA - LUNA IANUARIE - ANUL 2021 

Nr. 

actului 
Data emiterii Conţinutul pe scurt al dispoziţiei 

1 06.01.2021 privind convocarea consiliului local 

2 06.01.2021 privind angajarea pe perioadă determinată a doamnei Stanciu Mioara 

3 12.01.2021 privind încetarea contractului de muncă al domnului Popa Gheorghe 

4 15.01.2021 
privind desemnarea persoanelor din grupul de lucru POAD 2019-2021 responsabile pentru recepția și 

distribuirea de ajutoare către persoanele defavorizate 

5 15.01.2021 privind încetarea plății tichetului de grădiniță familiei doamnei Andrei Maria-Cătălina 

6 15.01.2021 
privind acordarea tichetelor sociale pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate 

7 15.01.2021 
privind acordarea tichetelor sociale pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate 

8 15.01.2021 
privind acordarea tichetelor sociale pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate 

9 25.01.2021 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Molea Maria 

10 25.01.2021 privind modificarea numărului de ore pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

11 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

Secretar general ȘTEFAN LUCIAN 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL  PRAHOVA 

COMUNA GORNET, PRIMAR 

REGISTRU PRIVIND EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GORNET 

JUDEŢUL PRAHOVA - LUNA IANUARIE - ANUL 2021 

Nr. 

actului 
Data emiterii Conţinutul pe scurt al dispoziţiei 

12 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

13 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

14 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

15 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

16 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

17 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

18 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

19 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

20 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

21 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

22 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

23 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

Secretar general ȘTEFAN LUCIAN 



ROMÂNIA 
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REGISTRU PRIVIND EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GORNET 

JUDEŢUL PRAHOVA - LUNA IANUARIE - ANUL 2021 

Nr. 
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24 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

25 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

26 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

27 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

28 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

29 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

30 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

31 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

32 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

33 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

34 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

35 25.01.2021 privind modificarea numărului de zile pentru acțiuni sau lucrări de interes local 

Secretar general ȘTEFAN LUCIAN 
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JUDEŢUL  PRAHOVA 
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34 25.01.2021 privind convocarea consiliului local 

35 25.01.2021 privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu de către doamna Nicolescu Veronica Vasilica 

36 25.01.2021 privind delegarea angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor bugetare 

37 25.01.2021 privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu de către doamna Molea Cristina Georgeta 

38 25.01.2021 privind stabilirea comisiei de recepție a bunurilor materiale achiziționate de Primăria Gornet 

REGISTRU PRIVIND EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GORNET 

JUDEŢUL PRAHOVA - LUNA FEBRUARIE – ANUL 2021 

39 12.02.2021 privind convocarea consiliului local 

 

40 16.02.2021 privind stabilirea ajutorului social persoanei singure Pană  Alexandru 

41 23.02.2021 
privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea și ţinerea la zi a registrului agricol atât pe suport 

hârtie, cât şi în format electronic 

 

42 24.02.2021 Privind actualizarea componenței comisiei pentru probleme de apărare a comunei Gornet 

Secretar general ȘTEFAN LUCIAN 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  PRAHOVA 

COMUNA GORNET, PRIMAR 

REGISTRU PRIVIND EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GORNET 

JUDEŢUL PRAHOVA - LUNA MARTIE - ANUL 2021 

Nr. 

actului 
Data emiterii Conţinutul pe scurt al dispoziţiei 

43 02.03.2021 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ”ajutor social” de domnul Dumitru Gheorghe 

 

44 05.03.2021 privind stabilirea ajutorului social persoanei singure Barbu Maria 

45 09.03.2021 
privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei Ioniță Elena-Emilia 

 

46 09.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Ioniță Elena-Emilia 

47 22.03.2021 
privind eliberarea certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pentru Duță 

Traian 
 

48 24.03.2021 privind convocarea consiliului local  

49 29.03.2021 privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei doamnei Albu Cătălina 

50 29.03.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Nicolae Elena-Ionela 

REGISTRU PRIVIND EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GORNET 

JUDEŢUL PRAHOVA - LUNA APRILIE – ANUL 2021 

51 02.04.2021 privind desemnarea comisiei de recepție pentru lucrările de ”Modernizare drum local DC 44 

Secretar general ȘTEFAN LUCIAN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL  PRAHOVA 

COMUNA GORNET, PRIMAR 

REGISTRU PRIVIND EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GORNET 

JUDEŢUL PRAHOVA - LUNA APRILIE - ANUL 2021 

Nr. 

actului 
Data emiterii Conţinutul pe scurt al dispoziţiei 

52 19.04.2021 privind suspendarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată al doamnei Stanciu Daniela 

53 19.04.2021 privind convocarea consiliului local 

54 20.04.2021 
privind eliberarea certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării pentru 

Neagu Cristian 

   

   

   

   

   

   

   

   

Secretar general ȘTEFAN LUCIAN 


