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Obiectiuni formulate de 

secretar UAT DA/NU

166/30.08.2021

încetarea de drept a raportului de serviciu, al 

doamnei Niță Niculina din funcția  funcția publică de 
execuție de inspector, clasa I, grad profesional 

principal, gradația 5,  Compartimentul financiar 
contabil, impozite și taxe locale din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Ruşeţu

NU NU

167/30.08.2021
acordarea dreptului la ajutor social familiei domnului 

Marin Costică NU NU

168/30.08.2021
încetarea dreptului la ajutor acordat domnului  Ciucu 

Dorinel 
NU NU

169/30.08.2021
încetarea dreptului la ajutor acordat familiei doamnei 

MOISE DORINA 
NU NU

170/30.08.2021
încetarea dreptului la ajutor acordat familiei 

domnului SIMION MARIAN 
NU NU

171/31.08.2021
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei titularului Patar Maura
NU NU

172/31.08.2021
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei titularului Turculeț Mariana NU NU

173/31.08.2021
modificarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei titularului Bîscă Ionel NU NU

174/31.08.2021
încetarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei titularului Mîrzac Magdalena NU NU

175/31.08.2021
încetarea cuantumului alocației pentru susținerea 

familiei titularului Mîrzac Magdalena NU NU
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176/31.08.2021

stabilirea dreptului la indemnizație lunară de 
însoțitor pentru persoana cu handicap grav Simion 

Eugen

NU NU

177/31.08.2021

încetarea dreptului la indemnizației lunară acordat 
persoanei cu handicap grav Constantin Haralambrie NU NU

178/31.08.2021

încetarea de drept a raportului de serviciu, al 

doamnei Dumitrașcu Georgeta din funcția  funcția 
publică de execuție de inspector, clasa I, grad 

profesional asistent, gradația 5,  în Compartimentul 
asistență socială, autoritate tutelară și asistență 

medicală comunitară, din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Rușețu

NU NU

179/31.08.2021

acordarea dreptului la indemnizație lunară de 
însoțitor pentru persoana cu handicap grav Simion 
Alexandrina, pe perioada concediului de odihnă al 

asistentului personal, Ionel Stana 

NU NU

180/01.09.2021

aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.36 din 
23.10.1993, exemplarul I și exemplarul II, înregistrat 
la Primăria comunei Rușețu, județul Buzău, privind 

pe CIOCAN GHEORGHE și STĂNESCU 
MARIANA

NU NU

181/07.09.2021

acordarea dreptului la indemnizație lunară de 
însoțitor pentru persoana cu handicap grav Sinan 

Florin, pe perioada concediului de odihnă al 
asistentului personal, Sinan Niculina 

NU NU

182/07.09.2021

acordarea dreptului la indemnizație lunară de 
însoțitor pentru persoana cu handicap grav Sinan 

Mariana, pe perioada concediului de odihnă al 
asistentului personal, Sinan Vasile 

NU NU

183/07.09.2021

acordarea dreptului la indemnizație lunară de 
însoțitor pentru persoana cu handicap grav Bardaș 

Costel, pe perioada concediului de odihnă al 
asistentului personal, Bardaș Domnița 

NU NU



184/07.09.2021

acordarea dreptului la indemnizație lunară de 
însoțitor pentru persoana cu handicap grav Căpățîtă 
Petrica-Cătălina, pe perioada concediului de odihnă 

al asistentului personal, Căpățînă Ștefan
NU NU

185/07.09.2021

încetarea contractului individual de muncă al 
doamnei Mîrzac Mariana NU NU

186/07.09.2021

privind 

încadrarea doamnei Mîrzac Mariana în muncă, cu 
contract individual, încheiat pe perioadă determinată, 

în funcția de asistent personal al persoanei cu 
handicap grav Mîrzac Cătălin

NU NU


