
R E G I S T R U  

pentru evidența dispozițiilor emise de primarul comunei Hârtop în anul 2021 

 

 

 
 

Nr. de 
ordine 

Data emiterii TITLUL DISPOZIȚIEI Evenimente ulterioare 
emiterii actului 

 

1.  5.01.2021 Dispoziție privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului 

local al anilor precedenți  
 

2.  5.01.2021 Dispoziție privind actualizarea comisiei de monitorizare în vederea  coordonării şi îndrumării metodologice a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM)  din cadrul Primăriei Comunei Hârtop  
 

3.  6.01.2021 Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință extraordinară  pentru 

data de 8.01.2021 
 

4.  13.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Beșleagă Ana  

5.  25.01.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Beșleagă Ioan  

6.  25.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-lui Cornea Florin  

7.  26.01.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului  alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Irimia Laura  

8.  26.01.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la plata indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Ciofu 

Cristina-Gabriela 
 

9.  26.01.2021 Dispoziție privind  încadrarea d-nei Ciofu Violeta pe post de asistent personal al minorului cu handicap grav  

Ciofu Cristina-Gabriela 
 

10.  1.02.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 

copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal din comuna 

Hârtop începând cu data de 13.01.2021 

 

11.  5.02.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 11.02.2021  

12.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la plata indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Vasiliu 

Mihai 
 

13.  22.02.2021 Dispoziție privind  încadrarea d-lui Vasiliu Mihai pe post de asistent personal al persoanei  cu handicap grav  

Vasiliu V. Mihai 
 

14.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea de drept a CIM a d-lui Nechifor Ion – asistent personal al persoanei cu handicap  
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15.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-lui Hrețcanu Florin-

Marius 
 

16.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Munteanu Maria  

17.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Manioia Margareta  

18.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-lui Beșleagă Ioan  

19.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-lui Păduraru Viorel  

20.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Leonte Liliana  

21.  22.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia d-lui Butacu Gheorghe  

22.  22.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Beșleagă 

Ramona-Ionela 
 

23.  23.02.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Mărănduca Florentina-

Georgiana 
 

24.  23.02.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Galușteanu Paraschiva  

25.  23.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Andrei Niculina  

26.  26.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Bordei Simona-Gabriela  

27.  26.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Rusu Marilena  

28.  26.02.2021 Dispoziție privind numirea d-lui Vasilache Vasile pe funcția contractuală de consilier personal al primarului 

comunei Hârtop 
 

29.  26.02.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social conform Legii 416/2001, pentru familia Vasiliu Vasile  

30.  12.03.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 18.03.2021 

 
 

31.  12.03.2021 Dispoziție privind reorganizarea  Comisiei comunale pentru recensământul general agricol în comuna Hârtop  
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32.  12.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Hârtop, judeţul Suceava 
 

33.  12.03.2021 Dispoziție privind  angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor  

din bugetul general propriu al comunei Hârtop, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale 

 

34.  12.03.2021 Dispoziție privind  încetarea dreptului la ajutor social conform Legii 416/2001, pentru familia Ignat Gheorghe  

35.  17.03.2021 Dispoziție privind aprobarea  codului etic si de integritate al funcționarilor publici si al personalului contractual din 

cadrul Primăriei comunei Hârtop 
 

36.  22.03.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Beșleagă 

Iuliana 
 

37.  22.03.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Alexandru 

Florentina 
 

38.  22.03.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Ignat Gheorghe  

39.  22.03.2021 Dispoziție privind  stabilirea componenței Comisiei de verificare și recepție a lucrărilor de întreținere a  pășunii 

comunale la  nivelul comunei Hârtop 
 

40.  5.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia Ailenii Ilie-Iulian  

41.  5.04.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Buciuleac Iuliana   

42.  5.04.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Alexandru Ana  

43.  8.04.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 14.04.2021  

44.  13.04.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr.115/1949  

45.  13.04.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.13/2013  

46.  28.04.2020 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Cucolaș Maria-

Magdalena 
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47.  28.04.2020 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Leonte Anamaria  

48.  28.04.2020 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Munteanu Vasile  

49.  21.05.2020 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 27.05.2021  

50.  24.05.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Irimia Ionel-Codruț  

51.  24.05.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia Păduraru Mihai  

52.  24.05.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia Beșleagă Grigore  

53.  24.05.2021 Dispoziție privind aprobarea regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 

şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, ale primarului Comunei Hârtop 
 

54.  28.05.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional  sub forma de tichete sociale pentru copiii din 

învățământul preșcolar din comuna Hârtop, jud. Suceava, în anul școlar 2020-2021 
 

55.  9.06.2021 Dispoziție  privind aprobarea unor virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar   

al bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 
 

56.  23.06.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 29.06.2021  

57.  25.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Mărănduca Elena  

58.  25.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Beșleagă Iuliana  

59.  25.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Cristina Valentina-Iuliana  

60.  25.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Vasiliu Constantin  

61.  22.07.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Mănioaia Margareta  

62.  22.07.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Păduraru Viorel  

63.  22.07.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia Brănianu Daniela  

64.  23.07.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 29.07.2021  
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65.  26.07.2021 Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor  de achiziție publică 

de complexitate redusă 
 

66.  26.07.2021 Dispoziție privind numirea  comisiei de casare a mijloacelor fixe, scoase din funcțiune, la nivelul UAT – comuna 

Hârtop 
 

67.  5.08.2021 Dispoziție privind numirea unei comisiei de verificare în teren a lucrărilor executate, care fac obiectul contractelor 

de execuție a lucrărilor de construcții, pentru care se fac plăți parțiale, în comuna Hârtop, jud. Suceava 
 

68.  5.08.2021 Dispoziție privind numirea consilierului de etică  și monitorizarea respectării normelor de conduită de către 

funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop 
 

69.  5.08.2021 Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu monitorizarea situațiilor de pantouflage, conflicte de interese și 

situații  de  incompatibilitate la nivelul UAT comuna Hârtop 

 

70.  5.08.2021 Dispoziție privind desemnarea responsabililor cu riscurile  la nivelul Primăriei comunei Hârtop  

71.  5.08.2021 Dispoziție privind  constituirea  Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor  aferente obiectivului de investiţii 

„Modernizare  str. Islaz  comuna Hârtop, judeţul Suceava” 
 

72.  13.08.2021 Dispoziție privind revocarea dispoziției primarului nr. 61 din 22.07.2021 privind  stabilirea  dreptului la alocație 

pentru susținerea familiei pentru familia Mănioaia Margareta  

 din comuna Hartop, județul Suceava 

 

73.  13.08.2021 Dispoziție privind revocarea dispoziției primarului nr. 62 din 22.07.2021 privind  stabilirea  dreptului la alocație 

pentru susținerea familiei pentru familia Păduraru Viorel 

 din comuna Hartop, județul Suceava 

 

74.  23.08.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 30.08.2021  

75.  23.08.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Bulgariu Ioan-Bogdan  

76.  23.08.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Vasiliu Constantin  

77.  23.08.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Alexandru Petronela-

Marinela 
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78.  23.08.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Irimia Constantin  

79.  23.08.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Marănduca Florentina 

Georgiana 
 

80.  31.08.2021  Dispoziție privind  încetarea dreptului la ajutor social conform Legii 416/2001, pentru familia Iuga Petru-Pavel  

81.  22.09.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 28.09.2021  

82.  22.09.2021 Dispoziție privind  numirea unui curator special pentru minorul Irimia Constantin-Iustin  

83.  23.09.2021 Dispoziție privind  stabilirea dreptului la plata indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Crețu 

Rozolina 
 

84.  28.09.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia Ciofu Mariana 

Lăcrămioara 
 

85.  28.09.2021 Dispoziție privind incetarea dreptului la  alocație pentru susținerea familiei pentru familia Bolgariu Ioan-Bogdan  

86.  28.09.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia Zătu Vasile  

87.  15.10.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 21.10.2021  

88.  26.10.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Hretcanu Florin  

89.  26.10.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Manioaia Margareta  

90.  26.10.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului la alocație pentru susținerea familiei pentru familia Ilieș Irina  

91.  26.10.2021 Dispoziție privind stabilirea  dreptului stimulent educațional  sub forma de tichete sociale pentru copiii din 

învățământul preșcolar din comuna Hârtop, jud. Suceava în anul școlar 2020-2021 
 

92.  4.11.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință extraordinară  pentru data de  

5.11.2021 
 

93.  16.11.2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Buneşti, primarului comunei Hârtop și primarului comunei Vultureşti, judeţul Suceava 
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94.  19.11.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de  

25.11.2021 
 

95.  19.11.2021 Dispoziție privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii pe anul 2021 și a comisiei de casare și declasare a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar și materialelor 
 

96.  26.11.2021 Dispoziție privind stabilirea dreptului la  ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022, precum și dreptul lunar la supliment 

pentru energie conform Legii 226/2021 

 

97.  3.12.2021 Dispoziție privind incetarea dreptului la  ajutor social pentru familia Vasiliu Vasile  

98.  3.12.2021 Dispoziție privind incetarea dreptului la  alocație pentru susținerea familiei pentru familia Vasiliu Vasile  

99.  3.12.2021 Dispoziție  privind acordarea unui ajutor financiar d-nei Vasiliu Liliana reprezentând o parte din cheltuielile cu 

înmormântarea soțului Vasiliu Vasile din comuna Hartop, județul Suceava 
 

100.  6.12.2021 Dispoziție privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2021  

101.  10.12.2021 Dispoziție  privind încetarea raportului de serviciu a d-nei  Pintilie Florina – consilier juridic, din cadrul aparului de 

specialitate al primarului comunei Hârtop, județul Suceava 
 

102.  10.12.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință extraordinară  pentru data de  

13.12.2021 
 

103.  10.12.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familia Andrei Veta  

104.  10.12.2021 Dispoziție privind incetarea dreptului la  alocație pentru susținerea familiei pentru familia Simiraș Ghiorghița  

105.  10.12.2021 Dispoziție privind incetarea dreptului la  alocație pentru susținerea familiei pentru familia Costan Gheorghe  

106.  10.12.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la  alocație pentru susținerea familiei pentru familia Maftei Vasile-Ștefan  

107.  21.12.2021 Dispoziție privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli aferent anului 2021  

108.  22.12.2021 Dispoziție privind  convocarea Consiliului Local al comunei Hârtop în ședință ordinară  pentru data de  28.12.2021  
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109.  22.12.2021 Dispoziție privind desemnarea unei persoane care să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și 

a altor acte de procedură, în condițiile  Codului de procedură civilă  
 

110.  22.12.2021 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de 

avere și declarațiile de interese, la nivelul comunei Hârtop 
 

111.  22.12.2021 Dispoziție privind  încadrarea d-nei Bordei Teodora   pe post de asistent personal al persoanei cu handicap grav, 

Olaru Elena din comuna Hârtop, județul Suceava 
 

112.  22.12.2021 Dispoziție privind  încadrarea d-nei Cristina Veta pe post de asistent personal al persoanei cu handicap grav, 

Nechifor Vasile din comuna Hârtop, județul Suceava 
 

   

Întocmit, 

Secretar general comună 

Costan Elena 

 


