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REGISTRUL 

pentru evidenţa dispozițiilor pe anul 2022 

Nr. de 
ordine  

Nr. 
dispoziție 

Data 
adoptării 

Continutul pe scurt 

0 1 2 3 

1 1 05.01.2022 Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 
2021 a secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local 

al anului precedent 

2 2 10.01.2022 Privind nominalizarea operatorilor economici din reţeaua 
comercială a comunei Nucet care vor distribui produse 

raţionalizate către populaţie 

3 3 14.01.2021 Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul 
Vasile Alexandru din comuna Nucet, sat Cazaci, nr.328, 

județul Dâmbovița 

4 4 14.01.2021 Privind  stabilirea cuantumului indemnizației lunare acordate 
personelor cu handicap grav din comuna Nucet, județul 

Dâmbovița 

5 5 14.01.2021 Privind  constituire Comisie de evaluare oferte pentru în 
vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca 
obiect “Servicii de realizare proiect tehnic, caiete de sarcini 

și detalii de execuție, POE, PAC și asistență tehnică din 
partea proiectantului și execuție lucrări aferente proiectului 

Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare în 
fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, 

județul Dâmbovița” 

6 6 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Scorcea 

Cătălin 

7 7 20.01.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară de îndată la data de 20.01.2022 

8 8 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Dumitru Enache Mariana Claudia 

9 9 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Ciufle Vasile 

10 10 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Buturugă Valentin 

mailto:nucet@cjd.ro


11 11 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Pîrvu Lică 

12 12 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Carol Preseade 

13 13 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Scorcea Maria 

14 14 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Pîrlea Constanța 

15 15 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Dulgheru Traian 

16 16 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Scorcea Daniel 

17 17 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Gheorghe Maria 

18 18 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Matei Ștefan 

19 19 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Nae Ionela 

20 20 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Scorcea Marian 

21 21 20.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Pașalan Dafina 

22 22 28.01.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru numita 
Mihalache Georgiana Dorina 

23 23 28.01.2022 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Mihalache Georgiana Dorina 

24 24 28.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Pumnuțiu 
Vasile persoană cu handicap grav 

25 25 28.01.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.79 din 23.03.2021 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitului Ungureanu Puiu 

26 26 28.01.2022 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Iliescu Dragoș Iulian 

27 27 28.01.2022 Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă doamnei Ene Laura asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Cloșcă Săftoiu Juan Manuel 

28 28 04.02.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, în 
şedinţă ordinară la data de 11.02.2022 

29 29 04.02.2022 Privind numirea experților cooptați pentru procedura 
simplificată organizată în vederea atribuirii contractului de 
lucrări ce are ca obiect ”Servicii de realizare proiect tehnic, 

caiete de sarcini și detalii de execuție, POE, PAC și 
asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de 



lucrări aferente proiectului Realizare șanț betonat, trotuare 
și podețe, cu intrare în fiecare proprietate pe DJ722 și 

DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” 

30 30 07.01.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Ioniță 
Antonio persoană cu handicap grav 

31 31 07.01.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Oancea 
Dumitru 

32 32 08.01.2022 Privind numirea responsabilului de caz prevenție pentru 
copilul Ioniță Antonio 

33 33 14.01.2022 Privind stabilirea comisiei pentru evaluarea anuală a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Nucet în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 
decembrie 2021 

34 34 14.01.2022 Privind desemnarea dnei. Dumitru Margareta, în calitate de 
responsabil cu consilierea etică și monitorizarea respectării 

normelor de conduită în cadrul Primăriei Nucet 

35 35 18.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Aldea Ioana 

36 36 18.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Iatagan Gheorghe 

37 37 18.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Iosif Crinel Ionuț 

38 38 18.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Iosif Marin 

39 39 18.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Barbu Floarea 

40 40 18.01.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Barbu Nicolae 

41 41 18.01.2022 Privind respingerea cererii ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri pentru familia 

doamnei/domnului Petre Cerasela Florina 

42 42 24.02.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.269 din 22.11.2018 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitului Dinache Florin Cătălin 

43 43 24.02.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.19 din 26.01.2021 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitei Joițoiu Andreea Tatiana 

44 44 24.02.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.124 din 14.08.2020 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitei Constantin Florica 

45 45 24.02.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.144 din 30.07.2021 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitei Petre Caterina Mădălina 

46 46 24.02.2022 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Feraru Cristina Daniela 

47 47 24.02.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia 
numitei Feraru Cristina Daniela 



48 48 24.02.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia 
numitei Petre Valentina 

49 49 24.02.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Moise 
Corneliu Constantin persoană cu handicap grav 

50 50 25.02.2022 Privind prelungirea Contractului individual de muncă pe 
durată determinată pentru Joițoiu Constanța – asistent 

personal la persoană cu handicap 

51 51 25.02.2022 Privind numirea responsabilului de caz prevenție pentru 
copilul Joițoiu Andrei Alberto 

52 52 25.02.2022 Privind organizarea și desfășurarea pregătirii pe linia 
situațiilor de urgență în anul 2022 

53 53 28.02.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 
Ghiolduș Maria persoană cu handicap grav 

54 54 28.02.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 
Turcu Gabriela Alisia persoană cu handicap grav 

55 55 28.02.2022 Privind numirea responsabilului de caz prevenție pentru 
copilul Turcu Gabriela Alisia 

56 56 02.03.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă extraordinară de îndată la data de 03.03.2022 

57 57 04.03.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Stoica 
Emilia 

58 58 09.03.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, în 
şedinţă ordinară la data de 15.03.2022 

59 59 10.03.2022 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

60 
60 15.03.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Dinică 

Carmen 

61 61 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Făcăleț Constanța Elena 

62 62 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Ungureanu Puiu 

63 63 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Miăilescu Marian 

64 64 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Costea Elena 

65 65 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Tudor Daniela 

66 66 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Dinică Ilinca 

67 67 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Moraru Luiza Miaela 

68 68 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Ureche Andreea Florina 

69 69 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Micu Adriana Andreea 

70 70 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Joițoiu Andreea Tatiana 

71 71 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Ureche Ionel 

72 72 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Mitroi Florina 

73 73 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Maghiran Harieta Georgeta 

74 74 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Oancea Nicoleta 



75 75 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Buturugă Mihaela 

76 76 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Constantin Florica 

77 77 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Petre Caterina Mădălina 

78 78 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Dinace Florin Cătălin 

79 79 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei numitei/numitului Peter Andreea Roxana 

80 80 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Constantin 

Florica 

81 81 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Gabor Neluțu 

82 82 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Petre Caterina 

Mădălina 

83 83 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Peter Andreea 

Roxana 

84 84 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Neagu Mihai 

Gabriel 

85 85 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Dinache Florin 

Cătălin 

86 86 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Pîrvu Paul 

87 87 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Florea Gheorghe 

88 88 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Vereștiuc Isabela 

Maria 

89 89 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Ureche Claudia 

90 90 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Bosoi Cristian 

91 91 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Grigore Florea 

92 92 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Popa Ion Niculae 

93 93 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Voicu Alexandru 

Georgian 

94 94 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Rotaru 

Constantin 

95 95 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Zamfir Veta 

96 96 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Mirea Niculina 

97 97 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Pîrvu Viorica 



98 98 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Badea Ioana 

99 99 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului P]rvu Estera 

100 100 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Panait Lenu’a 

101 101 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Gheorghe Ioana 

102 102 22.03.2022 Privind modificarea cuantumului ajutorului  social pentru 
familia/persoana singură numitei/numitului Stoica Ion 

103 103 24.03.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară la data de 31.03.2022 

104 104 24.03.2022 Privind încetarea activității și a contractului individual de 
muncă pentru Marian Mihaela Nicuța – asistent personal al 

persoanei cu handicap grav 

105 105 25.03.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru 
Împușcatu Emilia 

106 106 25.03.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 
Golgojan Vasilica – perdoană cu handicap grav 

107 107 25.03.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Aldica 
Cristina Maria – perdoană cu handicap grav 

108 108 29.03.2022 Privind încetarea plății ajutorului pentru încălzirea locuinței 
cu combustibili solizi sau petrolieri, precum și a 

suplimentului pentru energie numitei Neacșu Maria 

109 109 29.03.2022 Privind încetarea plății ajutorului pentru încălzirea locuinței 
cu combustibili solizi sau petrolieri, precum și a 

suplimentului pentru energie numitului Grigore Valerică 

110 110 29.03.2022 Privind încetarea plății ajutorului pentru încălzirea locuinței 
cu combustibili solizi sau petrolieri, precum și a 

suplimentului pentru energie numitei Gheorghe Maria 

111 111 29.03.2022 Privind recuperarea sumei de 192 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 

sau petrolieri domnului Iliescu Dragoș Iulian, cu domiciliul în 
comuna Nucet, județul Dâmbovița 

112 112 29.03.2022 Privind recuperarea sumei de 545 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

domnului Micu Bogdan Georgian, cu domiciliul în comuna 
Nucet, județul Dâmbovița 

113 113 29.03.2022 Privind recuperarea sumei de 350 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

doamnei Vlada Floarea, cu domiciliul în comuna Nucet, 
județul Dâmbovița 

114 114 29.03.2022 Privind recuperarea sumei de 210 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri doamnei Baicu Liliana, cu domiciliul în 
comuna Nucet, județul Dâmbovița 

115 115 29.03.2022 Privind recuperarea sumei de 32 lei reprezentând debitul la 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri domnului Eftimie Gheorghe, cu 

domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

116 116 31.03.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.73 din 22.03.2022 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitei Maghiran Harieta Georgeta 



117 117 31.03.2022 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Oancea Nicoleta 

118 118 31.03.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social numitului 
Dinache Florin Cătălin 

119 119 31.03.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social numitului Grigore 
Florea 

120 120 31.03.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social numitei Petre 
Caterina Mădălina 

121 121 31.03.2022 Privind încetarea plății ajutorului social numitului Gabor 
Neluțu 

122 122 31.03.2022 Privind încetarea plății ajutorului social numitului Neagu 
Mihai Gabriel 

123 123 31.03.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru persoană 
singură Vereștiuc Isabela Maria 

124 124 31.03.2022 Privind rectificarea actului de naștere nr.13 din 10.06.1941 
privind pe Ștefan Victoria 

125 125 31.03.2022 Privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Matei 
Dalia Georgiana 

126 126 04.04.2022 Privind încadrarea cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată în funcția de asistent personal a numitei 

Năstase Paula Mihaela pentru îngrijirea și supravegherea 
persoanei cu handicap grav Năstase Laurențiu 

127 127 22.03.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă extraordinară de îndată la data de 06.04.2022 

128 128 06.04.2022 Privind majorarea valorii stimulentului educațional tichete 
sociale pentru grădiniță 

129 129 06.04.2022 Privind majorarea valorii stimulentului educațional tichete 
sociale pentru grădiniță 

130 130 06.04.2022 Privind majorarea valorii stimulentului educațional tichete 
sociale pentru grădiniță 

131 131 12.04.2022 Privind constituire Comisie de recepție finală pentru lucrările 
efectuate la obiectivul ” Reabilitare, extindere, modernizare 
și dotare Cămin Cultural, sat Nucet, comuna Nucet, județul 

Dâmbovița” 

132 132 14.04.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară la data de 21.04.2022 

133 133 19.04.2022 Privind încetarea activității și a contractului individual de 
muncă pentru Ilie Gabriela Irina – asistent personal al 

persoanei cu handicap grav 

134 134 21.04.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 
Deciu Mircea – perdoană cu handicap grav 

135 135 21.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Gheorghe 
Gherghina – perdoană cu handicap grav 

136 136 26.04.2022 Privind schimbarea titularului ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, respectiv a 

suplimentului pentru energie, din Mateiaș Florian în Mateiaș 
Violeta 

137 137 28.04.2022 Privind schimbarea titularului ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, respectiv a 

suplimentului pentru energie, din Denciu Elena în Denciu 
Florian 

138 138 28.04.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Ilie 
Constantina – persoană cu handicap grav 



139 139 28.04.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Moise 
Corneliu Constantin 

140 140 28.04.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Aldică 
Cristina Maria 

141 141 28.04.2022 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Făcăleț Constanța Elena 

149 149 29.04.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.75 din 22.03.2022 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitei Buturugă Mihaela 
150 150 02.05.2022 Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea 

familiei reprezentată de Petre Caterina Mădălina 

151 151 02.05.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social numitului Popa 
Ion Niculae 

152 152 02.05.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social numitului Florea 
Gheorghe 

153 153 02.05.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social numitei 
Constantin Florica 

154 154 02.05.2022 Privind reluarea plății dreptului ajutorului social pentru 
familia domnului Dinache Florin Cătălin 

155 155 02.05.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia 
numitei Petre Caterina Mădălina 

156 156 02.05.2022 Privind încadrarea cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată în funcția de asistent personal a numitei 

Ionescu Mihaela Smaranda pentru îngrijirea și 
supravegherea persoanei cu handicap grav Aldică Cristina 

Maria 

157 157 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 128 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri domnului Tudorache Constantin, cu 
domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

158 158 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 64 lei reprezentând debitul la 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri domnului Iosif Crinel Ionuț, cu 

domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

159 159 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 64 lei reprezentând debitul la 
ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri domnului Barbu Nicolae, cu domiciliul 
în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

160 160 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 104 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri doamnei Dumitru Enache Mariana 

Claudia, cu domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

161 161 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 466 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri doamnei Apostol Maria, cu domiciliul 
în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

162 162 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 192 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri doamnei Scorcea Maria, cu domiciliul 
în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

163 163 09.05.2022 Privind încetarea plății suplimentului pentru energie familiei 
numitei Baicu Liliana 

164 164 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 890 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 



combustibili petrolieri domnului Petre Gheorghe, cu 
domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

165 165 09.05.2022 Privind recuperarea sumei de 342 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri domnului Buturugă Valentin, cu 

domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

166 166 11.05.2022 Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă domnului Arcade Mihai Valentin 

inspector în cadrul compartimentului registru agricol fond 
funciar 

167 167 12.05.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară la data de 20.05.2022 

168 168 12.05.2022 Privind încetarea plății suplimentului pentru energie familiei 
numitei Petre Caterina Mădălina 

169 169 12.05.2022 Privind încetarea plății suplimentului pentru energie familiei 
numitei Apostol Maria 

170 170 13.05.2022 Privind prelungirea contractului individual de muncă pe 
durată determinată pentru Ene Laura în funcția de asistent 

personal la persoana cu handicap grav  

171 171 13.05.2022 Privind numirea responsabilului de caz prevenție pentru 
copilul Cloșcă Săftoiu Juan Manuel 

172 172 19.05.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia 
numitului Boșoi Cristian 

173 173 19.05.2022 Privind recuperarea sumei de 410 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri familiei domnului Nicolae Ion, cu 

domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

174 174 19.05.2022 Privind recuperarea sumei de 570 lei reprezentând debitul 
la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibili petrolieri familiei doamnei Amuza Dumitra, cu 
domiciliul în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

175 175 24.05.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă extraordinară la data de 30.05.2022 

176 176 26.05.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Vintilescu 
Irina Nicoleta – persoană cu handicap grav 

177 177 26.05.2022 Privind aprobarea Regulamentului intern privind  
acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Nucet 

178 178 30.05.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia 
numitei Badea Ioana 

179 179 30.05.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia 
numitei Mirea Niculina 

180 180 30.05.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru familia 
numitului Voicu Alexandru Georgian 

181 181 31.05.2022 Privind numirea responsabilului de caz preventie pentru 
copilul Vintilescu Irina Nicoleta 

182 182 06.06.2022 Privind organizarea concursului de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de 

bibliotecar în cadrul compartimentului Cultură din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Nucet 

183 183 06.06.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Oancea 
Stelica – persoană cu handicap grav 



184 184 06.06.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Rusu 
Gheorghe – persoană cu handicap grav 

185 185 06.06.2022 Privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru 
defunctul Stoica Ion, persoană beneficiară de ajutor social 

187 187 09.06.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru Stoica Ion 

188 188 09.06.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară la data de 16.06.2022 

189 189 15.06.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Dolea 
Elisabeta 

190 190 15.06.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 
Florea Tia – perdoană cu handicap grav 

191 191 15.06.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 
Ungureanu Dumitru – perdoană cu handicap grav 

192 192 16.06.2022 Privind majorarea stimulentului educțional tichete sociale 
pentru grădiniță 

193 193 16.06.2022 Privind acordarea ajutorului social pentru domnul Lungu 
Nicolae 

194 194 21.06.2022 Privind menținerea în activitate a doamnei BRÎNZARU 
FLORICA - consilier clasa I grad profesional superior în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nucet 
195 195 21.06.2022 Privind organizarea și desfășurarea examenului de 

promovare  în grad profesional pentru funcţia publică de 
inspector grad profesional asistent din cadrul biroului 

financiar contabil impozite și taxe 
196 196 24.06.2022 Privind organizarea concursului de recrutare 

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții 
publice vacante de Șef serviciu în cadrul Serviciului 

Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Nucet 

197 197 27.06.2022 Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna 
Barbu Georgeta din comuna Nucet, sat Nucet, nr.170, județ 

Dâmbovița 

198 198 28.06.2022 Privind modificarea art.2 din DispozițIa nr.182 din 
06.06.2022 pentru organizarea concursului de recrutare 

pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de 
bibliotecar în cadrul compartimentului Cultură din aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Nucet 

199 199 29.06.2022 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Iliescu Dragoș Iulian 

200 200 30.06.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.70 din 22.03.2022 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitei Joițoiu Andreea Tatiana 
201 201 30.06.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 

Feraru Rebeca Florina – persoană cu handicap grav 

202 202 30.06.2022 Privind numirea responsabilului de caz prevenție pentru 
copilul Feraru Rebeca Florina 

203 203 01.07.2022 Privind delegarea atribuţiilor Primarului comunei 
Nucet, județ Dâmbovița pe perioada 04.07.2022 – 

11.07.2022   

204 204 12.07.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
 în şedinţă extraordinară de îndată la data de 13.07.2022 



205 205 12.07.2022 Privind delegarea atribuțiilor primarului comunei Nucet, 
județ Dâmbovița către viceprimarul comunei Nucet, județ 

Dâmbovița   

206 206 21.07.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Uță Maria 
– persoană cu handicap grav 

207 207 21.07.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Mehmood 
Ioana Mirela – persoană cu handicap grav 

208 208 21.07.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Iosif Marin 
– persoană cu handicap grav 

209 209 21.07.2022 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Pîrvu Gigel 

210 210 21.07.2022 Privind prelungirea contractului individual de muncă pe 
durată determinată pentru Dumitru Ioana în funcția de 

asistent personal la persoana cu handicap grav 

211 211 22.07.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
 în şedinţă extraordinară de îndată la data de 25.07.2022 

212 212 22.07.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
 în şedinţă ordinară la data de 28.07.2022 

213 213 29.07.2022 Privind promovarea în grad profesional a doamnei Oana 
Elena Crăcănel în funcția publică de execuție de inspector, 

grad profesional principal în cadrul biroului financiar contabil 
impozite și taxe prin transformarea postului ocupat de 

funcționarul public 

214 214 29.07.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru domnul 
Grigore Florea 

215 215 29.07.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru doamna 
Constantin Florica 

216 216 29.07.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru domnul Popa 
Ion Niculae 

217 217 29.07.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru domnul 
Florea Gheorghe 

218 218 01.08.2022 Privind virarea de credite bugetare 
219 219 01.08.2022 Privind constituire Comisie de recepție finală pentru lucrările 

efectuate la obiectivul ” Împrejmuire teren aferent Școlii 
Nucet, sat Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița” 

220 220 02.08.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Voinea 
Vasilica – persoană cu handicap grav 

221 221 02.08.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru domnul Pîrvu 
Paul 

222 222 09.08.2022 Privind stabilirea persoanei responsabile pentru 
identificarea destinatarilor finali în cadrul programului FEAD 

223 223 = Privind virarea de credite bugetare 

224 224 19.08.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară la data de 25.08.2022 

225 225 19.08.2022 Privind acordarea ajutorului social pentru domnul Ureche 
Grigore Ion 

226 226 19.08.2022 Privind acordarea ajutorului social pentru domnul Radu 
Aurel 

227 227 2408.2022 Privind reluarea plății ajutorului social pentru doamna Badea 
Ioana 

228 228 25.08.2022 Privind numirea domnului Gabriel Heașcă  
în funcția publică de conducere de șef serviciu în cadrul 

Serviciului de Gospodărire Comunală 



229 229 25.08.2022 Privind încetarea raporturilor de serviciu  ale doamnei 
Mariana Petre 

230 230 26.08.2022 Incetare plata  indemnizatie lunara pentru Catrina Maria . 

231 231 30.08.2022 Acordare ajutor social pentru Feraru Cristina Daniela . 

232 232 30.08.2022 Acordare alocatie sustinere pentru Feraru Cristina Daniela . 

233 233 30.08.2022  Incetare plata ajutor social pentru Mirea Niculina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
234 234 30.08.2022 Incetare plata ajutor social pentru Voicu Alexandru 

Georgian  

235 235 06.09.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, în 
şedinţă ordinară la data de 12.09.2022 

236 236 15.09.2022 Privind desemnarea reprezentantului Primarului în  
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nucet 

237 237 15.09.2022 Privind desemnarea reprezentantului Primarului în  
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Nucet 

238 238 15.09.2022 Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă doamnei Vrabie Andreea Raluca 

consilier în cadrul compartimentului Relații cu publicul 

239 239 15.09.2022 Privind desemarea doamnei Barbu Mariana Florentina , 
având funcţia publică de consilier în cadrul Biroului financiar 

contabilitate impozite și taxe, gradul profesional principal, 
gradaţia 2,  să exercite activitatea de control financiar 

preventiv propriu prin viză 

240 240 15.09.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Stoica 
Aurica – persoană cu handicap grav 

242 242 21.09.2022 Privind organizarea concursului de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții 

publice de conducere vacante de Șef birou financiar 
contabil impozite și taxe în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Nucet 

243 243 23.09.2022 Privind organizarea concursului  pentru ocuparea unei 
functii contractuale vacante de Bibliotecar  pe perioada  
nedeterminata  in cadrul  compartimentului Cultura  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Nucet , judetul Dambovita     

244 244 27.09.2022 Privind numirea responsabilului de caz prevenție pentru 
copilul Ivan Maria Andrada 

245 245 27.09.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru 
Gheorghe Gherghina – persoană cu handicap grav 

246 246 27.09.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Ciocoiu 
Mariana – persoană cu handicap grav 

247 247 27.09.2022 Privind acordarea stimulentului educațional tichete sociale 
pentru grădiniță 

248 248 27.09.2022 Privind acordarea stimulentului educațional tichete sociale 
pentru grădiniță 

249 249 27.09.2022 Privind acordarea stimulentului educațional tichete sociale 
pentru grădiniță 

250 250 27.09.2022 Privind acordarea stimulentului educațional tichete sociale 
pentru grădiniță 

251 251 27.09.2022 Privind acordarea stimulentului educațional tichete sociale 
pentru grădiniță 

252 252 27.09.2022 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

253 253 27.09.2022 Privind delegarea unor atribuţii corespunzătoare funcţiei 
publice de conducere de Șef birou  financiar contabilitate 

impozite și taxe către doamna Crăcănel Oana Elena, având 



funcţia publică de inspector în cadrul Biroului financiar 
contabilitate impozite și taxe 

254 254 28.09.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Dumitru 
Gheorghe – persoană cu handicap grav 

255 255 28.09.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Iliescu 
Stana – persoană cu handicap grav 

256 256 28.09.2022 Privind încadrare cu contract de muncă pe durată 
determinată în funcția de asistent personal  a numitei 

Dumitru Ioana pentru îngrijirea și supravegherea persoanei 
cu handicap grav Gheorghe Gherghina 

257 257 04.10.2022 Privind aprobarea Planului de servicii pentru copiii 
Ungureanu Adelina-Mihaela, Ungureanu Corina-Emilia, 
Ungureanu Rodica-Anca și Ungureanu Maria-Alexandra 

258 258 06.10.2022 Privind actualizarea  Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență Nucet 

259 259 06.10.2022 Privind desemnarea doamnei Daniela Elena Catrina 
persoană responsabilă să opereze în domeniul informatic 

alocat comunei Nucet, în portalul de management al 
funcţiilor publice şi funcţionarilor publici 

260 260 14.10.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară la data de 20.10.2022 

261 261 21.10.2022 Privind numirea domnului Oprea Adrian Alin  
ca funcţionar public de execuție definitiv în funcţia publică 
de inspector în cadrul compartimentului Protecția mediului, 

clasa I, gradul profesional asistent 

262 262 26.10.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru 
Ungureanu Dumitru 

263 263 27.10.2022 Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă doamnei Florea Georgiana asistent 

personal al persoanei cu handicap grav Mihai Ana 

264 264 31.10.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Ciocoiu 
Mariana 

265 265 31.10.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Iliescu 
Stana 

266 266 31.10.2022 Privind stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea 
familiei reprezentată de Popescu Elena Laura 

267 267 31.10.2022 Privind încadrarea cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată în funcția de asistent personal a 

numitei Iliescu Aurica pentru îngrijirea și supravegherea  
persoanei cu handicap grav Iliescu Stana 

268 268 31.10.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social pentru doamna 
Badea Ioana 

269 269 31.10.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social pentru doamna 
Ureche Claudia 

270 270 31.10.2022 Privind suspendarea plății ajutorului social pentru doamna 
Feraru Cristina Daniela 

271 271 31.10.2022 Privind acordarea unui sprijin material pe bază de tichete 
sociale pe suport electronic pentru nou-născutul STANCIU 

ANTONIO IONUȚ 

272 272 01.11.2022 Privind numirea doamnei Cîrstea Maria 
în funcția publică contractuală de bibliotecar în cadrul 

compartimentului Cultură 

273 273 02.11.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă extraordinară de îndată la data de 02.11.2022 



274 274 08.11.2022 Convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă extraordinară de îndată la data de 09.11.2022 

275 275 11.11.2022 Privind rectificarea actului de naștere nr.22 din 23.05.1957 
privind pe Pîrvu Tudor 

276 276 11.11.2022 Privind încetarea suspendării contractului individual de 
muncă și reluarea activității 
doamnei Drăghici Oletina Florina  în funcţia contractuală de 

asistent personal al domnului Drăghici Ion persoană cu 
handicap grav 

277 277 14.11.2022 Privind desemnarea domnului Adrian Alin Oprea persoană 
responsabilă să utilizeze serviciul "Depunere declaraţii on-

line" existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, www.afm.ro 

278 278 14.11.2022 Privind organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice 

de conducere vacante de Șef birou financiar contabil 
impozite și taxe în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Nucet 

279 279 14.11.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă ordinară la data de 22.11.2022 

280 280 15.11.2022 Privind încetarea plății indemnizației lunare pentru Drăghici 
Elena 

281 281 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Oprea 

Nichita 

282 282 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Perșinaru 

Safta 

283 283 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Joițoiu 

Florentina 

284 284 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Pavel 

Dumitru 

285 285 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Vișan 

Gheorghe 

286 286 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Pavel Daniel 

287 287 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Vișan Petre 

288 288 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Ene Laura 

289 289 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Nicolae Ion 

290 290 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Dincă 

Georgeta 

291 291 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Panait Emil 

292 292 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Ene Emil 

Mugurel 



293 293 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Trandafir 

Niculina 

294 294 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Novac Relu 

Gică 

295 295 21.11.2022 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
gaze naturale pentru familia doamnei/domnului Dinu 

Gabriela 

296 296 21.11.2022 Privind stabilire drept ajutor încălzire locuinței cu 
combustibili solizi sau petrolieri, precum și suplimentul de 

energie acordat  familiilor/persoanelor singure consumatori 
vulnerabili de energie 

297 297 24.11.2022 Privind prelungirea acordării unei indemnizații lunare pentru 
Pătulea Marin – persoană cu handicap grav 

298 298 24.11.2022 Privind încetarea plății ajutorului social pentru doamna 
Maghiran Harieta Georgeta 

299 299 24.11.2022 Privind virarea de credite bugetare 

300 300 25.11.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă extraordinară de îndată la data de 28.11.2022 

301 301 25.11.2022 Privind modificare cuantum ajutor social pentru Rotaru 
Constantin 

322 322 27.12.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, 
în şedinţă extraordinară de îndată la data de 27.12.2022 

323 323 27.12.2022 Privind inventarierea bunurilor din patrimoniul comunei 
Nucet 

324 324 28.12.2022 Privind unele modificări la Dispoziția nr.200 din 30.06.2022 
de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru 

familia numitei Joițoiu Andreea-Tatiana 

325 325 29.12.2022 Privind acordarea unei indemnizații lunare pentru Dinu 
Marcel – persoană cu handicap grav 

326 326 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al domnului Arcade 
Mihai Valentin 

327 327 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Barbu 
Mădălina Andreea 

328 328 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Barbu 
Mariana Florentina 

329 329 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Brînzaru 
Florica 

330 330 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Catrina 
Daniela Elena 

331 331 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Dumitru 
Margareta 

332 332 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al domnului Heașă 
Gabriel 

333 333 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bărăcia 
Vasilica Silvia 

334 334 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Crăcănel 
oana Elena 

335 335 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al domnului Oprea 
Adrian Alin 

336 336 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Sîrbu Florina 

337 337 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Stan Maria 



338 338 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Vrabie 
Andreea Raluca 

339 339 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al domnului Matei Ionuț 
Laurențiu 

340 340 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Stoica 
Nicoleta Liana 

341 341 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al domnului Nicolae 
Ionuț Florin 

342 342 29.12.2022 Privind stabilirea salariului de bază al domnului Nicolae 
Lucian Andrei 

343 343 29.12.2022 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, în 
şedinţă extraordinară la data de 03.01.2023 

344 344 29.12.2022 Privind majorarea salariului de bază lunar al asistenților 
personali începând cu 01.01.2023 

345 345 29.12.2022 Privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare acordate 
personelor cu handicap grav din comuna Nucet, județul 

Dâmbovița 

 


