
 

REGISTRUL  

pentru evidenta dispozitiilor primarului Comunei Titești  pe anul 2022 

*(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 03.01.2022 Convocarea Consiliului Local al 

Comunei Titești în ședință 

extraordinară pentru data de 

06.01.2022 

N 439/11/01/2022 03.01.2022  

2 12.01.2022 privitor la încetarea  plăţii 

indemnizaţiei de însoţitor 

pentru persoană cu handicap 

grav domnului B. V.
 

I 258/20.01.2022   

3 12.01.2022 privind încetarea dreptului la 

ajutorul pentru încălzirea 

locuinței cu combustibili solizi 

și/sau petrolieri, a suplimentului 

pentru combustibili solizi și/sau 

I 258/20.01.2022   



petrolieri și a suplimentului 

pentru energie electrică 

începând cu data de 01.02.2022, 

precum și reținerea sumelor 

necuvenite pentru următoarea 

perioadă a sezonului rece 01 

februarie 2022-31 martie 2022 

4 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei L. 

M., începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

5 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale domnului P. 

I., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

6 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale domnului L. 

N., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

7 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale domnului I. 

I., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

8 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei M. 

M., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

9 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei M. 

E., începând cu data de 1 

I 258/20.01.2022   



ianuarie 2022 

10 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei P. 

N. M., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

11 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei Ș. 

E., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

12 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale domnului S. 

V., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

13 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale domnului H. 

G., începând cu data de 1 

ianuarie 2021 

I 258/20.01.2022   

14 13.01.2022  privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei L. 

E.A., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

15 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei O. 

A.T., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

16 13.01.2022 stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei Ș. G. E., 

începând cu data de 1 ianuarie 

2022 

I 258/20.01.2022   



17 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei P. 

M. C., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

18 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale domnului L. 

I., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

19 13.01.2022 privitor la stabilirea veniturilor 

salariale lunare ale doamnei P. 

O., începând cu data de 1 

ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

20 13.01.2022 privitor la stabilirea 

indemnizaţiei pentru persoana 

cu handicap grav M. M., din 

comuna Titeşti, sat Titeşti, 

judeţul  Vâlcea, începând cu 

data de 1 ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

21 13.01.2022 privitor la stabilirea 

indemnizaţiei pentru persoana 

cu handicap grav B. M., din 

comuna Titeşti, sat Titeşti, 

judeţul  Vâlcea, începând cu 

data de 1 ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

22 13.01.2022 privitor la stabilirea 

indemnizaţiei pentru persoana 

cu handicap grav I. A. L., din 

comuna Titeşti, sat Bratoveşti, 

judeţul  Vâlcea, începând cu 

data de 1 ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   



23 13.01.2022 privitor la stabilirea 

indemnizaţiei pentru persoana 

cu handicap grav Ș.G., din 

comuna Titeşti, sat Titești, 

judeţul  Vâlcea, începând cu 

data de 1 ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

24 13.01.2022 privitor la stabilirea 

indemnizaţiei pentru persoana 

cu handicap grav Ț. I., din 

comuna Titeşti, sat Titești, 

judeţul  Vâlcea, începând cu 

data de 1 ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

25 13.01.2022 privitor la stabilirea 

indemnizaţiei pentru persoana 

cu handicap grav B. V., din 

comuna Titeşti, sat Cucoiu, 

judeţul  Vâlcea, începând cu 

data de 1 ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

26 13.01.2022 privitor la stabilirea 

indemnizaţiei pentru persoana 

cu handicap grav O. A., din 

comuna Titeşti, sat Bratovești, 

judeţul  Vâlcea, începând cu 

data de 1 ianuarie 2022 

I 258/20.01.2022   

27 25.01.2022 Convocarea Consiliului Local al 

Comunei Titeşti în şedinţă 

ordinară pentru data de 31 

ianuarie 2022 

N 541/11.02.2022 25.01.2022  

28 25.01.2022 constituire comisie recepţie la 

terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul ”Construire grup 

I 541/11.02.2022   



sanitar cu acces din interiorul 

Școlii Gimnaziale Titești, 

comuna Titești” 

29 26.01.2022 încadrarea doamnei M M C 

domiciliată cu contract 

individual de muncă pe 

perioadă nedeterminatã, ca 

asistent personal al persoanei 

cu handicap grav P F 

I 541/11.02.2022   

30 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

31 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

32 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

33 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

34 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   



35 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

36 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

37 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

38 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

39 27.01.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 541/11.02.2022   

40 31.01.2022 încetarea dreptului la ajutorul 

pentru încălzirea locuinței cu 

combustibili solizi și/sau 

petrolieri, a suplimentului 

pentru combustibili solizi și/sau 

petrolieri și a suplimentului 

pentru energie electrică 

începând cu data de 01.02.2022 

I 541/11.02.2022   

41 31.01.2022 încetare drept ajutor social I 541/11.02.2022   



42 31.01.2022 constituirea  comisiei de concurs 

pentru ocuparea funcţiei publice 

de execuţie de Inspector, clasa I, 

grad  profesional superior, în 

cadrul compartimentului 

financiar-contabilitate, 

organizat în data de 03.03.2022
 

I 541/11.02.2022   

43 31.01.2022 constituirea  comisiei de 

soluționare a contestațiilor la 

concursul pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuţie de 

Inspector, clasa I, grad  

profesional superior, în cadrul 

compartimentului financiar-

contabilitate, organizat în data 

de 03.03.2022 

I 541/11.02.2022   

44 04.02.2022 Convocarea Consiliului Local al 

Comunei Titeşti în şedinţă 

ordinară pentru data de 11 

februarie 2022 

N 541/11.02.2022 04.02.2022  

45 04.02.2022 stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei R G, 

începând cu data de 01 ianuarie 

2022 

I 541/11.02.2022   

46 04.02.2022 stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei N A E, 

începând cu data de 01 ianuarie 

2022 

I 541/11.02.2022   

47 04.02.2022 stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului PDC, 

începând cu data de 01 ianuarie 

I 541/11.02.2022   



2022 

48 04.02.2022 stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei N E, 

începând cu data de 01 ianuarie 

2022 

I 541/11.02.2022   

49 04.02.2022 stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei R E, 

începând cu data de 01 ianuarie 

2022 

I 541/11.02.2022   

50 04.02.2022 delegare atribuții doamnei N A E I 541/11.02.2022   

51 04.02.2022 privind reorganizarea și 

exercitarea controlului 

financiar-preventiv 

N 541/11.02.2022 04.02.2022  

52 18.02.2022 încetarea  plăţii indemnizaţiei 

de însoţitor pentru persoană cu 

handicap grav domnului Ș G 

I 661/22.02.2022   

53 21.02.2022 acordare ajutor social pentru 

persoana singură B E 

I 661/22.02.2022   

54 21.02.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 661/22.02.2022   

55 21.02.2022 stabilirea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi sau petrolieri 

și la suplimentul pentru energie 

I 661/22.02.2022   

56 22.02.2022 constituirea comisiei de 

evaluare a performanțelor 

I 661/22.02.2022   



profesionale individuale ale 

secretarului general al comunei 

Titești 

57 24.02.2022 Convocarea Consiliului Local al 

Comunei Titeşti în şedinţă 

extraordinară pentru data de 28 

februarie 2022 

N 816/03/03/2022 24.02.2022  

58 25.02.2022 încetarea de drept a 

contractului individual de 

muncă al  doamnei M M C 

având funcţia de asistent 

personal al persoanei cu 

handicap grav P F 

I 816/03.03.2022   

59 25.02.2022 acordare indemnizaţie de 

însoţitor cuvenită doamnei E F - 

persoană cu handicap grav 

I 816/03.03.2022   

60 28.02.2022 instalarea și organizarea unui 

post de lucru în scopul realizării 

autorecenzării asistate a 

populației din comuna Titești, 

pentru buna desfășurare a 

Recensământului Populației și 

Locuințelor din România în anul 

2021 

N 816/03/03/2022 28.02.2022  

61 28.02.2022 stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului P D C, 

începând cu data de 07 

februarie 2022 

I 816/03.03.2022   

62 03.03.2022 constituire comisie recepţie la 

terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii „Lucrări 

I 816/03.03.2022   



de consolidare platformă drum 

comunal DC7 Titești-Cucoiu 

(0,30 km) Comuna Titești și 

lucrări de consolidare platformă 

drum sătesc, punctul Văideanu 

(0,1 km), satul Titești ” 

63 03.03.2022 modificarea art.1 al Dispoziţiei 

primarului comunei Titeşti nr.53 

din 21.02.2022 privitor la 

acordare ajutor social pentru 

persoana singură B E 

I 816/03.03.2022   

64 07.03.2022 încetarea de drept a 

contractului individual de 

muncă al  doamnei Ș E având 

funcţia de asistent personal 

gradația 3 al persoanei cu 

handicap grav Ș N 

I 1067/16.03.2022   

65 10.03.2022 actualizarea fișei  de post a 

doamnei N A E, având funcția 

publică de execuție de referent, 

grad profesional superior, în 

cadrul compartimentului 

autoritate tutelară și asistență 

socială din aparatul de 

specialitate al primarului 

I 1067/16.03.2022   

66 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură A I 

I 1067/16.03.2022   

67 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură C I 

I 1067/16.03.2022   



68 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură D I 

I 1067/16.03.2022   

69 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură E M 

I 1067/16.03.2022   

70 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură G E 

I 1067/16.03.2022   

71 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură O N 

I 1067/16.03.2022   

72 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură P A 

I 1067/16.03.2022   

73 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură S I 

I 1067/16.03.2022   

74 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură V I 

I 1067/16.03.2022   

75 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru 

persoana singură P I 

I 1067/16.03.2022   

76 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru familia 

al cărei titular este domnul C L 

I 1067/16.03.2022   

77 11.03.2022 modificarea cuantumului 

ajutorului social pentru familia 

I 1067/16.03.2022   



al cărei titular este domnul L N 

78 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este domnul P A 

I 1067/16.03.2022   

79 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este doamna Ș T 

I 1067/16.03.2022   

80 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este doamna Ș T 

I 1067/16.03.2022   

81 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este domnul P A 

I 1067/16.03.2022   

82 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este domnul C G 

I 1067/16.03.2022   

83 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

I 1067/16.03.2022   



cărei titular este domnul P S 

84 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este domnul N G 

I 1067/16.03.2022   

85 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este domnul P V 

I 1067/16.03.2022   

86 15.03.2022 modificarea cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea 

familiei conform Legii 

nr.277/2010, pentru familia al 

cărei titular este doamna T A 

I 1067/16.03.2022   

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


