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1.  3.01.2023 Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanelor responsabile din 
cadrul  aparatul de specialitate al primarului comunei Hârtop,  cu aplicarea 
prevederilor legale referitoare la decontarea  cheltuielilor cu hrana şi cazarea 
refugiaților ucraineni, găzduiți de persoane fizice, pe raza comunei Hârtop 

autoritate tutelara si asistență 
socială 

Aviz S.G.  
favorabil 

2.  4.01.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea dreptului la  ajutorul pentru încălzirea 
locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru precum și dreptul 
lunar la supliment pentru energie perioada: decembrie 2022 - martie 2023 
conform Legii 226/2021 pentru  un număr de 3 beneficiari 

autoritate tutelara si asistență socială Aviz S.G.  

favorabil 

3.  4.01.2023 Proiect de dispoziție privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2022, din excedentul bugetului local al anilor precedenți  

buget, finanțe, contabilitate, impozite 

si taxe, achiziții publice 

Aviz S.G.  
favorabil 

4.  4.01.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare 

cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, 

precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal din 

comuna Hârtop, începând cu data de 01.01.2023 

autoritate tutelara si asistență socială Aviz S.G.  

favorabil 

5.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei 
Beșleagă Iuliana– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu 
data de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

6.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei 
Butacu Daniela– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu 
data de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

7.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei 
Iordăchescu Elena– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând 
cu data de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

8.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei 
Cărăbuș Ana– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu 
data de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 
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9.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei 
Spataru Mirela-Simona– asistent personal al persoanei cu handicap,  
începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

10.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-lui Ignat 
Constantin – asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu data 
de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

11.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei Mitrea 
Nina– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu data de 
1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

12.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei Ciofu 
Violeta– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu data de 
1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

13.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei 
Bordei Teodora– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu 
data de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

14.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei n 
Veta– asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu data de 
1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

15.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei Ilioaia 
Liliana – asistent personal al persoanei cu handicap,  începând cu data de 
1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

16.  5.01.2023 Proiect de dispoziție  privind stabilirea salariului de bază  lunar al d-nei  
Romano Niculina – asistent personal al persoanei cu handicap,  începând 
cu data de 1.01.2023 

Resurse umane Aviz S.G.  
favorabil 

17.  9.01.2023 Proiect de dispoziție  privind încetarea dreptului la plata indemnizației lunare 
pentru persoana  cu handicap grav, CREȚU ROZOLINA 

autoritate tutelara si asistență socială Aviz S.G.  

favorabil 
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18.  9.01.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea de drept a  contractului individual de 
muncă, a d-nei Cristina Veta asistent personal al persoanei cu  handicap  
gradul I  

autoritate tutelara si asistență socială Aviz S.G.  

favorabil 

19.  10.01.2023 Proiect de dispoziție privind constituirea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) 

la nivelul U.A.T. Hârtop 

viceprimar Aviz S.G.  

favorabil 

20.  20.01.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei 
Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 30.01.2023 

Secretar general Aviz S.G.  

favorabil 

21.  25.01.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea dreptului la plata indemnizatiei lunare 
pentru persoana   cu handicap grav, Maftei Alexandru 

autoritate tutelara si asistență socială Aviz S.G.  

favorabil 

22.  30.01.2023 Proiect de dispoziție privind încadrarea d-nei Brădățanu Anișoara pe post 
de asistent personal al copilului cu handicap grav, Ionete Alexandru din 
comuna Hârtop, județul Suceava 

autoritate tutelara si asistență socială 

– resurse umane 

Aviz S.G.  

favorabil 

23.  30.01.2023 Proiect de dispoziție privind încadrarea d-nei Leonte Daniela pe post de 
asistent personal al copilului cu handicap grav, Leonte Maria-Alexandra din 
comuna Hârtop, județul Suceava 

autoritate tutelara si asistență socială 

– resurse umane 

Aviz S.G.  

favorabil 

24.  30.01.1023 Proiect de dispoziție privind incetarea dreptului la plata indemnizatiei lunare 
pentru persoana   cu handicap grav, Leonte Maria-Alexandra 

autoritate tutelara si asistență socială Aviz S.G.  

favorabil 

25.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Ilioaia 
Diana-Alina începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

26.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Atomei 
Gabriela, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

27.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Ilioaia 
Nicolae, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

28.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui 
Grădinariu Toader, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 
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29.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei  Cărăbuș 
Flavia, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

30.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Vasilache 
Vasile, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

31.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei  Țabrean 
Sînziana Gabriela, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

32.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui  Nechifor 
Vasile, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

33.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Costan 
Liliana, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

34.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui  
Todireanu Mihail-Lucian, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

35.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui  Filip Ion, 
începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

36.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui  Vasilache 
Sandu, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

37.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui  Vasiliu 
Constantin, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

38.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui  Vasiliu 
Ștefan, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

39.  1.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale d-nei 
Iordăchescu Doina, începând cu data de 1.01.2023 

Resurse umane - contabilitate Aviz S.G.  

favorabil 

40.  13.02.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la plata  alocației pentru 
susținerea familiei pentru familia Mănioaia Margareta 

autoritate tutelara si asistență 
socială 

Aviz S.G.  

favorabil 
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41.  21.02.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la plata  alocației pentru 
susținerea familiei pentru familia Ignat Doina 

autoritate tutelara si asistență 
socială 

Aviz S.G.  

favorabil 

42.  21.02.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la plata  alocației pentru 
susținerea familiei pentru familia Munteanu Vasile 

autoritate tutelara si asistență 
socială 

Aviz S.G.  

favorabil 

43.  22.02.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei 
Hârtop în ședință ordinară  pentru data de 28.02.2023 

Secretar general Aviz S.G.  

favorabil 

44.  28.02.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea dreptului la plata  alocației pentru 
susținerea familiei pentru familia Ciofu Mariana-Lăcrămioara 

autoritate tutelara si asistență 
socială 

Aviz S.G.  

favorabil 


