Anexa la adresa nr.502/03.03.2020 privind Dispoziţiile primarului comunei
Florica, judetul Buzău
Numărul si data
dispoziţiei
18/21.02.2020

19/21.02.2020

20/25.02.2020

21/25.02.2020

22/25.02.2020

23/25.02.2020

24/25.02.2020

25/25.02.2020

Denumirea actului administrativ(conform titlului actului administrativ)
Dispozitie privind constituirea echipei mobile de interventie in cazurile de violenta
in familie
Dispozitie privind numirea persoanei responsabile cu implementarea colectarii
selective a deseurilor in cadrul institutiei Primariei Comunei Florica

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Badicu Cristinel Madalin personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica,
judeţul Buzău
Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Moise Ionel personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Zaharia Ovidiu personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Popa Gheorghe personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Pavel Neculai personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Nedelcu Viorel personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Act cu caracter
normativ

Obiecţiile formulate de
secretarul U.A.T.-ului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26/25.02.2020

27/25.02.2020

28/25.02.2020

29/25.02.2020

30/25.02.2020

31/25.02.2020

32/25.02.2020

33/26.02.2020

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Hulasu Constantin personal contractual in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit domnului
Baicus Cristian inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei
Tanasescu Nina inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Sararu Steluta inspector
asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Neagu Viorica inspector
asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Lupu Marcelica Adriana
inspector asistent in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dispozitie privind stabilirea salariului de bază lunar cuvenit doamnei Popa Liliana Mariana
asistent comunitar in cadrul Primăriei comunei Florica, judeţul Buzău

Dispozitie privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in in cadrul
contractului de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale finantate de
Agentia natoinala de Cadastru si publicitate Imobiliara nr. 2444 din 20.03.2018

0

