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Obiectiuni formulate de 

secretar UAT DA/NU

192/24.09.2021
convocarea Consiliului local al comunei Rușețu în 

ședință extraordinară DA NU

193/30.09.2021

încetareaa contractului individual de muncă al 
doamnei Munteanu Neluța, asistent personal al 

persoanei cu handicap

NU NU

194/30.09.2021

încetareaa contractului individual de muncă al 
domnului Snae Nicolae, asistent personal al 

persoanei cu handicap

NU NU

195/30.09.2021

încadrarea în muncă a doamnei Munteanu Neluța, în 
funcția de asistent personal al persoanei cu handicap 

grav Munteanu Ion

NU NU

196/30.09.2021

încadrarea în muncă a domnului Snae Nicolae 
Munteanu Neluța, în funcția de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav Snae Aurica
NU NU

197/30.09.2021
stabilirea dreptului la alocație de susținere pentru 

familia titularului Cobzariu Cătălin NU NU

198/30.09.2021
încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 

familia titularului Munteanu Viorica NU NU

199/30.09.2021
încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 

familia titularului Mîrzac Vasile
NU NU

200/30.09.2021
încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 

familia titularului Bogatu Angelica NU NU

201/30.09.2021
încetarea dreptului la alocație de susținere pentru 

familia titularului Jitcovici Ramona-Rodica NU NU
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202/30.09.2021

modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei ce are ca titular pe doamna Mihalașcu 

Valentina
NU NU

203/30.09.2021
repunerea în plată a ajutorului social pentru doamna 

Curte Ionica NU NU

204/30.09.20021
modificarea dreptului la ajutor social acordat 

domnului Bogatu Viorel NU NU

205/30.09.2021
modificarea dreptului la ajutor social acordat 

domnului Ionel Nicolae NU NU

206/30.09.2021
suspendarea dreptului la ajutor social acordat 

doamnei Manea Miea NU NU

207/30.09.2021
suspendarea dreptului la ajutor social acordat 

domnului Pițoi Costel NU NU

208/30.09.2021
suspendarea dreptului la ajutor social acordat 

doamnei Curelea Aurica NU NU

209/30.09.2021
suspendarea dreptului la ajutor social acordat 

domnului Barbu Ion
NU NU

210/30.09.2021
încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului 

Dumitrache Mihai
NU NU

211/30.09.2021
încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului 

Mîrzac Vasile
NU NU

212/30.09.2021
încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei 

Munteanu Viorica
NU NU

213/30.09.2021
încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei 

Mîrzac Magdalena
NU NU

214/30.09.2021
încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei 

Ghioca Elena
NU NU

215/30.09.2021
aprobarea în plataă a ajutorului social pentru doamna 

Curte Constanța NU NU

216/05.10.2021
acordarea dreptului la stimulemt educațional sub 

formă de tichete sociale NU NU


