
REGISTRUL  

pentru evidenta dispozitiilor primarului Comunei Titești  pe anul 2021 

*(1) – N/I (Normativă/Individuală), toate dispozitiile se comunica la compartimentele de specialitate care inainteaza referatele cu propunerile 
de emitere. 

*(2) – In Monitorul Oficial Local se publică doar dispozițiile cu caracter normativ. Dispozitiile cu caracter individual sunt supuse regimului de 
protectie a datelor cu caracter personal, potrivit legilor in vigoare, si se inmaneaza persoanelor vizate in mod individual. Se vor trece in 
registre doar initialele numelui si prenumelui/prenumelor persoanei. 

 

Nr. 
dispoziție 

Nr. de 
inreg. si 

data 
emiterii 

Titlul dispozitiei pe scurt Tip dispozitie: 

N/I *(1) 

Nr. si data 
comunicarii catre 

Prefect 

Data de  publicare 
a dispozitiei 

normative in M. 
Of. Local *(2) 

Observatii 

1 04.01.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
extraordinară pentru data de 
07.01.2021 

N 117/13/01/2021 04.01.2021  

2 04.01.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 04.01.2021 ora 18

00
 

la 05.01.2021 ora 8
00 

N 117/13/01/2021 04.01.2021  

3 12.01.2021 Privind recuperarea 
prejudiciului, în sumă totală de 
20991 lei reprezentând 
implementarea măsurilor 
dispuse prin Decizia nr.29 din 
01.10.2021 de Camera de 
Conturi Vâlcea  

I 117/13/01/2021   



4 22.01.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 
29.01.2021 

N 251/28/01/2021 22.01.2021  

5 22.01.2021 Eliberare autorizație construire I 251/28/01/2021   

6 22.01.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 251/28/01/2021   

7 22.01.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 251/28/01/2021   

8 27.01.2021 Delegarea exercitării unor 
atribuții ce revin primarului în 
sarcina domnului A.N. 
viceprimar al comunei Titești 

I 251/28/01/2021   

9 27.01.2021 Stabilirea începând cu data de 
01.01.2021 a cuntumului brut al 
indemnizației lunare a domnului 
A.N, având funcția de 
viceprimar al Comunei Titești, 
județul Vâlcea 

I 251/28/01/2021   

10 28.01.2021 Suspendare plată ajutor social I 251/28/01/2021   

11 28.01.2021 Modificarea cuntumului 
ajutorului social pentru familia 
al cărui titular este domnul L.N. 

I 251/28/01/2021   

12 28.01.2021 Modificarea cuantumului 
alocației pentru susținerea 
familiei conform Legii nr. 
277/2010, pentru familia al 
cărui titular este domnul L.N. 

I 251/28/01/2021   



13 02.02.2021 Eliberare certificat de urbanism I 391/12/02/2021   

14 09.02.2021  Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei B.A, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

15 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului P.I, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

16 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului L.N, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

17 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului I.I, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

18 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei L.I, începând 
cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

19 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei M.M, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

20 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei M.E, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

21 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei P.I, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

22 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului P.V, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   



23 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei Ș.E, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

24 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului S.V, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

25 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului H.G, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

26 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului A.I, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

27 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei L.E.A, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

28 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei O.A.T, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

29 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei Ș.Ghe.E, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

30 09.02.2021 Stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei P.M, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

31 09.02.2021 Stabilirea indemnizației pentru 
persoana cu handicap grav 
M.M, din comuna Titești, sat 
Titești, judeșul Vâlcea, începând 
cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   



32 09.02.2021 Stabilirea indemnizației pentru 
persoana cu handicap grav B.M, 
din comuna Titești, sat Titești, 
judeșul Vâlcea, începând cu data 
de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

33 09.02.2021 Stabilirea indemnizației pentru 
persoana cu handicap grav I.A, 
din comuna Titești, sat 
Bratovești, judeșul Vâlcea, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

34 09.02.2021 Stabilirea indemnizației pentru 
persoana cu handicap grav Ș.G, 
din comuna Titești, sat Titești, 
judeșul Vâlcea, începând cu data 
de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

35 09.02.2021 Stabilirea indemnizației pentru 
persoana cu handicap grav Ț.I, 
din comuna Titești, sat Titești, 
judeșul Vâlcea, începând cu data 
de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

36 09.02.2021 Stabilirea indemnizației pentru 
persoana cu handicap grav B.V, 
din comuna Titești, sat Cucoiu, 
judeșul Vâlcea, începând cu data 
de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

37 09.02.2021 Stabilirea indemnizației de 
însoțitor cuvenită doamnei P.O- 
reprezentant legal al copilului cu 
handicap grav P.A.I, din comuna 
Titești, sat Titești, judeșul 
Vâlcea, începând cu data de 

I 391/12/02/2021   



13.01.2021 

38 09.02.2021 Stabilirea indemnizației pentru 
persoana cu handicap grav O.A, 
din comuna Titești, sat 
Bratovești, judeșul Vâlcea, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 391/12/02/2021   

39 09.02.2021 Încetarea dreptului la alocație 
pentru susținerea familiei 
conform Legii nr. 277/2010, 
începând cu data de 01.03.2021 
pentru familia al cărui titular 
este domnul L.M 

I 391/12/02/2021   

40 09.02.2021 Modificarea cuantumului 
alocației pentru susținerea 
familiei conform Legii nr. 
277/2010 pentru familia al cărui 
titular este doamna R.A 

I 391/12/02/2021   

41 09.02.2021 Delegarea atribuților doamnei 
N.A.E referent superior în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Titești, pe 
perioada concediului de odihnă 
al acesteia în intervalul 
10.02.2021-22.02.2021 în 
sarcina domnului R.P secretar 
general al comunei 

I 391/12/02/2021   

42 11.02.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 11.02.2021 ora 1800 
la 12.02.2021 ora 18

00 

N 391/12/02/2021 11.02.2021  



43 12.02.2021 Constituirea comisiei de concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual de șoder ½ normă, 
în cadrul compartimentului 
administrativ deservire, din 
aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Titești, 
organizat în data de 09.03.2021 

I 391/12/02/2021   

44 12.02.2021 Constituirea comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul pentru ocuparea 
postului contractual de șoder  ½ 
normă, în cadrul 
compartimentului administrativ 
deservire, din aparatul de 
specialitate al Primarului 
comunei Titești, organizat în 
data de 09.03.2021 

I 391/12/02/2021   

45 16.02.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 23 
februarie 2021 

N 477/23/02/2021 16.02.2021  

46 17.02.2021 Constituirea comisiei de 
evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei 
Titești 

I 477/23/02/2021   

47 23.02.2021 Delegarea atribuților doamnei 
N.A.E referent superior în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Titești, pe 
perioada instituirii carantinei 

I 582/03/03/2021   



acesteia în intervalul 22.02.2021 
- 07.03.2021 în sarcina domnului 
R.P secretar general al comunei 

48 26.02.2021 Încetarea dreptului la alocație 
pentru susținerea familiei 
conform Legii nr. 277/2010, 
începând cu data de 01.03.2021 
pentru familia al cărui titular 
este domnul L.N 

I 582/03/03/2021   

49 26.02.2021 Aprobarea fișelor de evaluare a 
performanțelor profesionale 
individuale ale personalului 
contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Titești 

I 582/03/03/2021   

50 01.03.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 582/03/03/2021   

51 09.03.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 10.03.2021 ora 3

00
 la 

11.03.2021 ora 6
00

 

N 877/17/03/2021 09.03.2021  

52 12.03.2021 Încadrarea cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată pe postul de 
șofer ½ normă, gradația 5 a 
domnului M.V.I 

I 877/17/03/2021   

53 12.03.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 877/17/03/2021   

54 15.03.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 

N 877/17/03/2021 15.03.2021  



în perioada 15.03.2021 ora 14
00

 
la 17.03.2021 ora 20

00
 

55 24.03.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 30  
martie 2021 

N 1100/31/03/2021 24.03.2021  

56 26.03.2021 Încetarea contractului individual 
de muncă al doamnei B.A având 
funcția de guard, gradația 5 

I 1100/31/03/2021   

57 26.03.2021 Încetare drept ajutor social I 1100/31/03/2021   

58 06.04.2021 Eliberare certificat de urbanism I 1224/09/04/2021   

59 12.04.2021 Reorganizarea comisiei de 
selecționare a arhivei și 
desemnarea persoanei 
responsabile cu problem de 
arhivă 

I 1318/19/04/2021   

60 14.04.2021 Încetarea dreptului la alocație 
pentru susținerea familiei 
conform Legii nr. 277/2010, 
începând cu data de 01.05.2021 
pentru familia al cărui titular 
este domnul L.I 

I 1318/19/04/2021   

61 16.04.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 22 
aprilie 2021 

N 1318/19/04/2021 16.04.2021  

62 16.04.2021 Constituirea comisiei de concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual de guard, în cadrul 

I 1318/19/04/2021   



compartimentului deservire, din 
aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Titești, 
organizat in data de 17.05.2021 

63 16.04.2021 Constituirea comisiei de 
soluționare a contestațiilor la 
concursul pentru ocuparea 
postului contractual de guard, în 
cadrul compartimentului 
deservire, din aparatul de 
specialitate al Primarului 
comunei Titești, organizat in 
data de 17.05.2021 

I 1318/19/04/2021   

64 29.04.2021 Aprobarea acordării alocației 
pentru susținerea familiei 
conform Legii nr. 277/2010, 
familiei monoparentale al cărui 
titular este domnul P.A 

I 1542/07/05/2021   

65 29.04.2021 Încetare drept ajutor social I 1542/07/05/2021   

66 06.05.2021 Eliberare certificat de urbanism I 1542/07/05/2021   

67 06.05.2021 Eliberare certificat de urbanism I 1542/07/05/2021   

68 14.05.2021 Numirea doamnei R.G 
funcționar public definitiv în 
funcția publică de execuție de 
inspector, grad professional 
asistent, cls.I, gradația 2, în 
cadrul compartimentului 
impozite și taxe 

I 1716/20/05/2021   

69 17.05.2021 Modificarea și completarea 
Dispoziției nr. 137/29.10.2010 

I 1716/20/05/2021   



privind desemnarea persoanei 
care asigură implementarea 
prevederilor legale privind 
declarațiile de avere și 
declarațiile de interese 

70 19.05.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 19.05.2021 ora 17

00
 

la 21.05.2021 ora 11
00

 

N 1716/20/05/2021 19.05.2021  

71 24.05.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 31 mai 
2021 

N 1908/14/06/2021 24.05.2021  

72 26.05.2021 Încadrarea cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată pe postul de 
guard, a doamnei L.M 

I 1908/14/06/2021   

73 26.05.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 26.05.2021 ora 14

00
 

la 27.05.2021 ora 6
00

 

N 1908/14/06/2021 26.05.2021  

74 27.05.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 27.05.2021 ora 16

00
 

la 28.05.2021 ora 21
00

 

N 1908/14/06/2021 27.05.2021  

75 28.05.2021 Suspendarea contractului 
individual de muncă al domnului 
P.V domiciliat în comuna Titești, 
sat Titești, județul Vâlcea, 
asistent personal, gradația 2, 
pentru copilul cu handicap grav 

I 1908/14/06/2021   



P.C.A 

76 28.05.2021 Încadrarea doamnei M.N.M 
domiciliată în comuna Titești, 
sat Titești, județul Vâlcea cu 
contract individual de muncă pe 
perioadă determinată, ca 
asistent personal al copilului cu 
handicap grav P.C.A 

I 1908/14/06/2021   

77 15.06.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 2110/17/06/2021   

78 17.06.2021 Modificarea cuantumului 
alocației pentru susținerea 
familiei conform Legii nr. 
277/2010, pentru familia al 
cărui titular este domnul D.A 

I 2110/17/06/2021   

79 17.06.2021 Modificarea cuantumului 
alocației pentru susținerea 
familiei conform Legii nr. 
277/2010, pentru familia al 
cărui titular este domnul P.V 

I 2110/17/06/2021   

80 17.06.2021 Încadrarea domnului L.I 
domiciliat în municipiul Sibiu, 
str.Henri Coandă, nr.53A, bl.5, 
ap.14, județul Sibiu cu contract 
individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, ca 
asistent personal al persoanei 
cu handicap grav N.G 

I 2110/17/06/2021   

81 22.06.2021 Actualizarea comisiei pentru 
problem de apărare la nivelul 

I 2197/29/06/2021   



comunei Titești 

82 22.06.2021 Numirea responsabilului cu 
evidența militară 

I 2197/29/06/2021   

83 22.06.2021 Nominalizarea agenților 
economici din rețeaua 
comercială a localității Titești, 
care vor distribui produse 
raționalizate către populație 

I 2197/29/06/2021   

84 23.06.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 29 iunie 
2021 

N 2197/29/06/2021 23.06.2021  

85 25.06.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 25.06.2021 ora 14

00
 

la 26.06.2021 ora 6
00

 

N 2197/29/06/2021 25.06.2021  

86 30.06.2021 Suspendare plată ajutor social I 2197/29/06/2021   

87 30.06.2021 Suspendare plată ajutor social I 2197/29/06/2021   

88 01.07.2021 Încetare drept la ajutor social 
pentru persoana singură G.E 

I 2369/16/07/2021   

89 06.07.2021 Încetarea de drept a 
contractului individual de 
muncă al domnului A.I, având 
funcția de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav A.C 

I 2369/16/07/2021   

90 12.07.2021 Încetarea  contractului 
individual de muncă al doamnei  
L.I, având funcția de asistent 

I 2369/16/07/2021   



personal al persoanei cu 
handicap grav L.C 

91 19.07.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 19.07.2021 ora 14

00
 

la 20.07.2021 ora 10
00

 

N 2465/28/07/2021 19.07.2021  

92 19.07.2021 Constituirea unei comisii 
speciale de monitorizare, 
coordonare și îndrumare 
metodologică a implementării 
sistemului de control intern 

I 2465/28/07/2021   

93 20.07.2021 Desemnarea persoanei 
responsabile cu acizițiile publice 
la nivelul comunei Titești 

I 2465/28/07/2021   

94 21.07.2021 Constituirea comisiei pentru 
recepția de bunuri și servicii 
achiziționate de Primăria 
Comunei Titești 

I 2465/28/07/2021   

95 22.07.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 30 iulie 
2021 

N 2465/28/07/2021 22.07.2021  

96 27.07.2021 Încetarea contractului individual 
de muncă al doamnei P.M avînd 
funcția de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav C.G 

I 2465/28/07/2021   

97 28.07.2021 Încadrarea doamnei P.M.C 
domiciliată în sat Titești, 
str.Principală, nr.91, comuna 
Titești, județul Vâlcea cu 

I 2465/28/07/2021   



contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, ca 
asistent personal al persoanei 
cu handicap grav C.G  

98 28.07.2021 Prelungirea contractului 
individual de muncă pe 
perioadă determinate al 
doamnei P. (fostă M) N.M cu 
domiciliul în comuna Titești, 
str.Mălușului, nr.4, județul 
Vâlcea care ocupă postul de 
asistent personal, al copilului cu 
handicap grav P.C.A 

I 2465/28/07/2021   

99 29.07.2021 Modificarea cuantumului 
alocației pentru susținerea 
familiei conform Legii nr. 
277/2010, pentru familia al 
cărui titular este domnul P.V 

I 2465/28/07/2021   

100 04.08.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 2601/11/08/2021   

101 04.08.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 2601/11/08/2021   

102 13.08.2021 Acordare indemnizație de 
însoțitor cuvenita doamnei P.O-
reprezentant legal al copilului cu 
handicap grav P.A.I 

I 2728/24/08/2021   

103 13.08.2021 Eliberare certificat de urbanism I 2728/24/08/2021   

104 17.08.2021 Desemnare Responsabil de Caz 
Prevenire (RCP) pentru copii 
încadrați în grad de handicap de 

I 2728/24/08/2021   



pe raza comunei Titești 

105 23.08.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 30 
august 2021 

N 2728/24/08/2021 23.08.2021  

106 25.08.2021 Asigurarea serviciului de 
permanență la sediul primăriei 
în perioada 25.08.2021 ora 12

00
 

la 26.08.2021 ora 10
00

 

N 2834/01/09/2021 25.08.2021  

107 27.08.2021 Constituirea Comisiei de 
disciplină la nivelul Primăriei 
orașului Brezoi, comunelor 
Perișani și Titești, județul Vâlcea 

I 2834/01/09/2021   

108 30.08.2021 Constituirea și stabilirea 
Centrului Operativ cu Activitate 
Temporară al comunei Titești 

I 2834/01/09/2021   

109 27.08.2021 Reorganizarea Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență și 
aprobarea Regulamentului 
privind structura organizatorică, 
atribuțiile, funcționarea și 
dotarea Comitetului Local 
pentru Situații de Urgență al 
comunei Titești și Centrul 
operativ pentru situații de 
urgență. 

I 2834/01/09/2021   

110 30.08.2021 Delegarea atribuțiilor primarului 
pe perioada concediului de 
odihnă în sarcina domnului 
viceprimar A.N 

I 2834/01/09/2021   



111 02.09.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 2880/08/09/2021   

112 07.09.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 13 
septembrie 2021 

N 2880/08/09/2021 07.09.2021  

113 09.09.2021 Încetarea de drept a 
contractului individual de 
muncă al doamnei P.I având 
funcția de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav 
P.S.M 

I 2939/14/09/2021   

114 14.09.2021 Desemnarea unui reprezentant 
al primarului, care să facă parte 
din Consiliul de administrație al 
Școlii Gimnaziale, comuna 
Titești 

I 2939/14/09/2021   

115 17/09/2021 Delegarea atribuțiilor 
secretarului general al comunei 
pe perioada concediului de 
odihnă în intervalul 20.09.2021- 
10.10.2021, în sarcina doamnei 
N.A.E referent superior in cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Titești 

I 3019/23/09/2021   

116 23.09.2021 Eliberare certificat de urbanism I 3019/23/09/2021   

117 23.09.2021 Eliberare certificat de urbanism I 3019/23/09/2021   

118 28.09.2021 Încetarea plății indemnizației de 
însoțitor cuvenită doamnei P.O- 
reprezentant legal al copilului cu 

I 3160/07/10/2021   



handicap grav P.A.I 

119 28.09.2021 Încadrarea doamnei P.O 
domiciliată în comuna Titești, 
sat Titești, str. Tărure nr.70 cu 
contract individual de muncă pe 
perioadă determinată ca 
asistent personal al copilului cu 
handicap grav P.A.I 

I 3160/07/10/2021   

120 29.09.2021 Încetare drept ajutor social I 3160/07/10/2021   

121 29.09.2021 Încetare drept ajutor social I 3160/07/10/2021   

122 29.09.2021 Încetarea dreptului la alocație 
pentru susținerea familiei 
conform Legii nr.277/2021, 
începând cu data de 01.10.2021 
pentru familia al cărui titular 
este domnul D.A 

I 3160/07/10/2021   

123 07.10.2021 Eliberare certificat de urbanism I 3160/07/10/2021   

124 15.10.2021 Eliberare autorizație de 
construire. 

I 3337/25/10/2021   

125 19.10.2021 Eliberare certificat de urbanism I 3337/25/10/2021   

126 22.10.2021 Convocarea Consiliului Local al 
Comunei Titești în ședință 
ordinară pentru data de 29 
octombrie 2021 

N 3337/25/10/2021 22.10.2021  

127 26.10.2021 suspendare plată ajutor social I 3459/03/11/2021   

128 26.10.2021 constituire comisie recepţie la 
terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investiţii 

I 3459/03/11/2021   



„Construire  podeț rutier pe 
drumul Căminului, punctul 
“Dumitru Gheorghe”, sat 
Bratovești, comuna Titești, 
județul Vâlcea” 

129 26.10.2021 constituire comisie recepţie la 
terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investiţii 
„Modernizare Drumul 
Cimitirului din satul Titești, 
comuna Titești, județul Vâlcea” 

I 3459/03/11/2021   

130 27.10.2021 Eliberare autorizație de 
construire 

I 3459/03/11/2021   

131 27.10.2021 constituire comisie recepție la 
terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul ”Reparație drumuri 
sătești în comuna Titești – 
Drumul Peste Cruce din satul 
Titești” 

I 3459/03/11/2021   

132 27.10.2021 constituire comisie recepție la 
terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul ”Reparații drumuri 
sătești în comuna Titești – 
Drumul Bisericii din satul 
Cucoiu” 

I 3459/03/11/2021   

133 29.10.2021 acordare ajutor social pentru 
persoana singură G.E. 

I 3459/03/11/2021   

134 29.10.2021 Modificarea cuantumului 
ajutorului social pentru familia 
al cărei titular este domnul L. N. 

I 3459/03/11/2021   



135 04.11.2021 Modificarea Dispoziției nr.107 
din 27.08.2021 privind 
constituirea Comisiei de 
disciplină la nivelul Primăriilor 
orașului Brezoi, comunelor 
Perișani și Titești, județul Vâlcea 

I 3573/10/11/2021   

136 05.11.2021 Privitor la convocarea 
Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență al comunei Titești în 
ședință în data de 08 noiembrie 
2021, orele 8

30
  

N 3573/10/11/2021 05.11.2021  

137 10.11.2021 Privitor la eliberare certificate 
de urbanism 

I 3573/10/11/2021   

138 10.11.2021 Privitor la eliberare certificate 
de urbanism 

I 3573/10/11/2021   

139 12.11.2021 Privitor la eliberare autorizație 
desființare locuință 

I 3632/16/11/2021   

140 12.11.2021 Privind încetarea prin demisie a 
contractului individual de 
muncă al domnului M. V. I., 
având funcția contractuală de 
execuție de șofer ½ normă, 
gradația 5, în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului 
comunei Titești   

I 3632/16/11/2021   

141 12.11.2021 Privitor la acordare stimulant 
educațional pentru grădiniță 

I 3632/16/11/2021   

142 12.11.2021 Privitor la acordare stimulant 
educațional pentru grădiniță 

I 3632/16/11/2021   



143 18.11.2021 privitor la Convocarea 
Consiliului Local al Comunei 
Titeşti în şedinţă ordinară 
pentru data de 26 noiembrie 
2021 

N 3806/26/11/2021 18.11.2021  

144 22.11.2021 privind încetarea prin demisie a  
raportului de serviciu al 
doamnei V. M. G., având funcția 
publică de execuție de 
inspector, grad profesional 
superior, gradația 5, în cadrul 
compartimentului financiar-
contabilitate din aparatul de 
specialitate al primarului 
comunei Titești 

I 3806/26/11/2021   

145 24.11.2021 privitor la respingerea cererii de 
acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne și a 
suplimentului de energie pentru 
persoana singură P. G. 

I 3806/26/11/2021   

146 24.11.2021 privitor la respingerea cererii de 
acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne și a 
suplimentului de energie pentru 
persoana singură N. I. 

I 3806/26/11/2021   

147 24.11.2021 privitor la respingerea cererii de 
acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne și a 
suplimentului de energie pentru 
familia al cărei titular este 
domnul Mirea Gheorghe 

I 3806/26/11/2021   



148 24.11.2021 privitor la respingerea cererii de 
acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne și a 
suplimentului de energie pentru 
familia al cărei titular este 
domnul M. M. 

I 3806/26/11/2021   

149 24.11.2021 privitor la respingerea cererii de 
acordare a ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne și a 
suplimentului de energie pentru 
persoana singură Albușel 
Marinică 

I 3806/26/11/2021   

150 24.11.2021 privitor la eliberare certificat de 
urbanism 

I 3806/26/11/2021   

151 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

152 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

153 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

154 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   



155 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

156 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

157 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

158 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

159 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

160 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

161 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

162 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 

I 3843/02/12/2021   



combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

163 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

164 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

165 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

166 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

167 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

168 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

169 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 

I 3843/02/12/2021   



și la suplimentul pentru energie 

170 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

171 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

172 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

173 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

174 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

175 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

176 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   



177 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

178 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

179 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

180 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

181 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

182 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

183 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

184 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 

I 3843/02/12/2021   



combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

185 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

186 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

187 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

188 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

189 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

190 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

191 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 

I 3843/02/12/2021   



și la suplimentul pentru energie 

192 26.11.2021 privind stabilirea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu 
combustibili solizi sau petrolieri 
și la suplimentul pentru energie 

I 3843/02/12/2021   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


