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144/26.07.2021 acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru 
persoana cu handicap grav Mîrzac Cătălin, pe 
perioada concediului de odihnă al asistentului 

NU NU

145/26.07.2021 acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru 
persoana cu handicap grav Palcău Costel, pe 

perioada concediului de odihnă al asistentului 

NU NU

146/26.07.2021 acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru 
persoana cu handicap grav Pitic Anca, pe perioada 

concediului de odihnă al asistentului personal, Pitic 

NU NU

147/26.07.2021 acordarea indemnizației lunare de însoțitor pentru 
persoana cu handicap grav Ivan Camelia, pe perioada 

concediului medical al asistentului personal, Ivan 

NU NU

148/26.07.2021 acordarea dreptului la ajutor social familiei 

titularului Curte Costel

NU NU

149/26.07.2021 acordarea dreptului la ajutor social familiei 

titularului Curte Tanța
NU NU

150/26.07.2021 acordarea dreptului la ajutor social familiei 

titularului Dumitrașcu Nuța
NU NU

151/26.07.2021 acordarea dreptului la ajutor social familiei 

titularului Fundulea Florinel

NU NU

152/26.07.2021 repunerea în plată a ajutorului social pentru familia 
titularului IONEL CĂLINEL ROMEO

NU NU
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153/26.07.2021 repunerea în plată a ajutorului social pentru familia 
titularului MUSCALU MARIN

NU NU

154/26.07.2021 repunerea în plată a ajutorului social pentru familia 
titularului PIȚOI COSTEL

NU NU

155/26.07.2021 repunerea în plată a ajutorului social pentru familia 
titularului SIMION COSTEL

NU NU

156/30.07.2021 încadrarea doamnei Moise Carmen în muncă, cu 
contract individual, încheiat pe perioadă determinată, 

în funcția de asistent personal al persoanei cu 

NU NU

157/30.07.2021 încetarea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia titularului Buldum Ionica

NU NU

158/30.07.2021 încetarea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia titularului Mușat Bițica-Victorița

NU NU

159/30.07.2021 încetarea dreptului la alocația de susținere pentru 
familia titularului Ignat carmen Izabela

NU NU

160/30.07.2021 modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 
familiei titularului Lungu Violeta-Georgiana 

NU NU

161/30.07.2021 încetarea dreptului la stimulent educațional sub 
formă de tichete sociale, acordat doamnei Ignat 

Carmen  mihaela

NU NU

162/02.08.2021 încetarea dreptului la indemnizație lunară acordat 
persoanei cu handicap grav Ionel Neculai

NU NU

163/02.08.2021 privind acordarea indemnizaţie lunare de însoţitor
 pentru persoana cu handicap grav Vlad Valentina – 

Nicoleta, pe perioada concediului de odihnă al 

NU NU


