ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA COMUNEI CUZA VODA
Str. Medgidiei nr.58, cod 907041
Tel./Fax (004)0241/811115,
www.primariacuzavodact.ro
Email: primariacuzavodă@gmail. com

DISPOZITII 2019

Nr
crt.
1

2

Nr
și
data Conţinutul pe scurt al actului administrativ Obs.
emiterii actului
01/04.01.2019
Pentru
aprobarea regulamentului privind
organizarea evidenței, circuitul documentelor
și folosirea sigiliilor și ștampilelor la nivelul
Primăriei comunei Cuza Vodă
02/04.01.2019
Privind stabilirea unor măsuri în legătură cu
păstrarea și utilizarea sigiliului cu stema
României și a ștampilelor din Primăria
comunei Cuza Vodă precum și categoriile de
acte pe care se aplică sigiliul cu stema
României

3

03/04.01.2019

4

04/08.01.2019

5

05/08.01.2019

6

06/08.01.2019

7

07/08.01.2019

8

08/08.01.2019

9

09/08.01.2019

Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Mitu Ștefan
Privind acoperirea definitivă din excedentul
anului precedent a deficitului secțiunii de
dezvoltare a bugetului local
Privind
repartizarea sumelor
pentru
secțiunea de dezvoltare
Privind stabilirea salariului domnului Anghel
Ion, asistent personal
Privind stabilirea salariului domnului Banciu
Ion, asistent personal
Privind stabilirea salariului doamnei Clinciu
Aurelia, asistent personal
Privind stabilirea salariului doamnei Costea
Valentina, asistent personal

10

10/08.01.2019

11

11/08.01.2019

12

12/08.01.2019

13

13/08.01.2019

14

14/08.01.2019

15

15/08.01.2019

16

16/08.01.2019

17

17/08.01.2019

18

18/10.01.2019

19

19/10.01.2019

20

20/10.01.2019

21

21/11.01.2019

22

22/14.01.2019

23

23/14.01.2019

24

24/15.01.2019

25

25/18.01.2019

26

26/21.01.2019

Privind stabilirea salariului doamnei Dragomir
Alina Nicoleta, asistent personal
Privind stabilirea salariului domnului Mihai
Luchian, asistent personal
Privind stabilirea salariului doamnei Radu
Monica, asistent personal
Privind stabilirea salariului doamnei Simion
Mariana, asistent personal
Privind stabilirea salariului doamnei Stan
Maria, asistent personal
Privind stabilirea salariului doamnei Mihai
Daniela, asistent personal
Privind stabilirea salariului doamnei Stoienica
Mariea, asistent personal
Privind stabilirea salariului domnului
Munteanu Mihai, asistent personal
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Radu Marinela
Privind încetarea dreptului la alocatie de
susținere familiei Tudor Liliana
Privind încetarea dreptului la alocatie de
susținere familiei Ion Veronica
Pentru încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Stancu Valentina
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Hristu Camelia Alina
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Drobotă Mihaela
Privind delegarea atribuțiunilor de secretar
comună domnului Solomon Lucian - Dumitru
Privind constituirea comisiei de evaluare în
vederea atribuirii contractului de achiziție –
procedura execuției lucrări de extindere a
sistemelor de canalizare și a stațiilor de
epurare a apelor uzate în comuna Cuza Vodă,
în cadrul proiectului : ,, Extindere sistem de
canalizare ape uzate menajere în localitatea
Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă , județul
Constanța ” – cod cpv : 45232400-6 procedura
simplificată
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere, familiei Radu Florin

27

27/21.01.2019

28

28/21.01.2019

29

29/21.01.2019

30

30/25.01.2019

31

31/25.01.2019

32

32/25.01.2019

33

33/25.01.2019

34

34/25.01.2019

35

35/29.01.2019

36

36/31.01.2019

37

37/31.01.2019

38

38/31.01.2019

39

39/01.02.2019

40

40/01.02.2019

41

41/06.02.2019

42

42/06.02.2019

Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Vasile Ilie
Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Drușa Mariana
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere, familiei Costea Ioana
Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni combustibili
petrolieri familiei Costea Ioana
Privind aprobarea ajutorului social familiei
Radu Florin
Privind aprobarea acordării ajutorului social
familiei Constantin Aurel
Privind
convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă, județul Constanța în
ședința ordinară la 30 ianuarie 2019
Privind stabilirea datei licitației publice
deschise a unei suprafețe de teren de 5000
mp proprietate privată și stabilirea membrilor
comisiei de licitație
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Gheorghe Fana
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului ,,
Măsuri integrate pentru comunitate”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului ,,
Măsuri integrate pentru comunitate”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului ,,
Măsuri integrate pentru comunitate”
Privind
acordarea unui ajutor financiar
domnului Costea Leonida
Privind îndreptarea erorii materiale survenite
în conținutul dispozițiilor pentru stabilirea
salariului brut al asistenților personali
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Costea Marian
Privind modificarea dreptului la ajutor social
familiei Radu Simona

43

43/06.02.2019

44

44/06.02.2019

45

45/06.02.2019

46

46/06.02.2019

47

47/06.02.2019

48

48/06.02.2019

49

49/06.02.2019

50

50/12.02.2019

51

51/14.02.2019

52

52/14.02.2019

Privind modificarea și constituire debit
dreptului la alocație de susținere a familiei
Boariu Marcela
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere Florea Mirea Lenuța
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere Radu Simona
Privind constituirea comisiei de evaluare a
ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii
de achiziție publică de lucrări ,,Construcție
grădiniță cu orar prelungit în localitatea Cuza
Vodă, județul Constanța”
Privind constituirea comisiei de evaluare a
ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică de lucrări ,,
Modernizare străzi și drumuri comunale Adi
Valea
Dropiei, lider comuna Tortoman,
județul Constanța”
Privind numirea unui expert cooptat în
vederea
atribuirii
contractului
pentru
obiectivul execuție lucrări de extindere a
sistemelor de canalizare și a stațiilor de
epurare a apelor uzate în comuna Cuza Vodă,
în cadrul proiectului: ,,Extindere sistem de
canalizare ape uzate menajere în localitatea
Cuza Vodă, județul Constanța ”- cod CPV:
45232400-6.
Privind îndreptarea erorii materiale survenite
în conținutul dispozițiilor pentru stabilirea
salariilor polițiștilor locali
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Ion Nicolae
Privind recuperarea de la domnul Almășan
Daniel a sumei de 684 lei încasată necuvenit
Privind stabilirea calității de evaluator,
respectiv de contrasemnatar, al rapoartelor de
evaluare anuală a performanțelor individuale
ale funcționarilor publici din aparatul de
specialitate al primarului comunei Cuza Vodă,
județul Constanța

53

53/15.02.2019

Privind angajarea doamnei Ion Leontina în
funcția de mediator
scolar în
cadrul
proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate ” cod SMIS 103133

54

54/18.02.2019

55

55/18.02.2019

56

56/18.02.2019

57

57/20.02.2019

58

58/20.02.2019

59

59/20.02.2019

60

60/21.02.2019

61

61/21.02.2019

62

62/21.02.2019

63

63/22.02.2019

64

64/25.02.2019

65

65/25.02.2019

66

66/25.02.2019

67

67/25.02.2019

68

68/25.02.2019

69

69/25.02.2019

70

70/28.02.2019

Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Percu Estera
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Mihalache Mariana
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Florea Mirea Lenuța
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere domnului Marin Florian
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Tudor Ionica
Privind acordarea unui
ajutor financiar
doamnei Oprică Aurica
Privind delegarea atribuțiunilor de secretar de
comună domnului Solomon Lucian - Dumitru
Privind
delegarea temporară a unor
atribuțiuni domnului Stan Vasile Andrei
Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Ion Stela
Privind modificarea contractului de muncă a
doamnei Vasile Magdalena
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței în perioada ianuarie 2019 – martie
2019 familiei Ivanof Ioana
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței în perioada februarie 2019 – martie
2019 familiei Radu Florin
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței în perioada februarie 2019 – martie
2019 familiei Constantin Aurel
Privind rectificarea actului de deces
nr.11/02.06.2018 privind pe Cosma Aurica
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Pielmus Mariana
Privind încetarea exercitării, cu caracter
temporar,de către domnul Iosif Mihai a
funcției de sef Serviciu S.P.A.C.
Privind delegarea temporară a unor
atribuțiuni domnului Banu Florin

71

71/28.02.2019

72

72/01.03.2019

73

73/04.03.2019

74

74/04.03.2019

75

75/04.03.2019

76

76/04.03.2019

77

77/04.03.2019

78

78/04.03.2019

79

79/04.03.2019

80

80/04.03. 2019

81

81/04.03.2019

82

82/04.03.2019

83

83/04.03. 2019

84

84/04.03.2019

Privind încetarea contractului individual de
muncă al domnului Iosif Mihai cu acordul
ambelor părți
Privind acordarea indemnizației doamnei Stan
Constanda
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere Stan Rodica
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere Radu Liliana
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Vasile Gabriela
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Pielmus Mariana
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere doamnei Costea Adriana
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere doamnei Agiu Mariana
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere doamnei Ivanof Tamara
Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate”
Privind salarizarea domnului Solomon Lucian
-Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind numirea unui expert extern cooptat în
vederea atribuirii contractului pentru
obiectivul execuție lucrări de extindere a
sistemelor de canalizare și a stațiilor de
epurare a apelor uzate în comuna Cuza Vodă,
în cadrul proiectului: ,, Extindere sistem de
canalizare, ape uzate menajere în localitatea
Cuza Vodă

85

85/04.03.2019

86

86/04.03.2019

87

87/05.03.2019

88

88/06.03.2019

89

89/06.03.2019

90

90/06.03.2019

91

91/07.03.2019

92

92/07.03.2019

93

93/07.03.2019

94

94/07.03.2019

95

95/11.03.2019

96

96/11.03.2019

97

97/12.03.2019

98

98/12.03.2019

99

99/18.03.2019

100 100/18.03.2019
101 101/18.03.2019

Privind modificarea și constituire debit
dreptului la alocație de susținere a familiei
Marin Marian
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Șendrea Mihai
Privind desemnarea doamnei Mocanu Luciana
responsabil cu evidența formularelor cu regim
special
Privind aprobarea acordării ajutorului social
familiei Tudor Nelu
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Slepac Alina Mariana
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Stan Lucica Georgica
Privind
aprobarea
regulamentului
de
înregistrare, repartizare, rezolvarea și
expedierea a corespondenței din cadrul
Primăriei și Consiliului Local al comunei Cuza
Vodă
Privind angajarea doamnei Molnar-Horneț
Georgiana –Doina pe post de consilier al
primarului comunei Cuza Vodă
Privind încetarea de drept a raportului de
serviciu dintre comuna Cuza Vodă și domnul
Ștefănescu Neculae – inspector superior, în
aparatul de specialitate al primarului
Privind îndreptare eroare materială strecurată
în chitanța nr. 590/2019 și 670/2019
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Radu Florin
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Radu Florin
Privind constituirea unor debite reprezentând
ajutor pentru încălzirea locuinței familiei Radu
Florin
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Vasile Adrian
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Ion Veronica
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Florea Elena
Privind înceterea indemnizației domnului
Costea Gheorghe

102 102/18.03.2019
103 103/18.03.2019

104 104/19.03.2019
105 105/19.03.2019
106 106/19.03.2019
107 107/19.03.2019

108 108/19.03.2019

109 109/20.03.2019

110 110/21.03.2019
111 111/22.03.2019

112 112/25.03.2019

113 113/27.03.2019
114 114/29.03.2019
115 115/29.03.2019

Privind acordarea unei indemnizații lunare
domnului Costea Gheorghe
Privind acordarea unor fonduri pentru ajutor
înmormântare domnului Tudor Vasile
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Caltea Mihai
Privind aprobarea acordării ajutorului social
familiei Caltea Mihai
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Dumitru Teodoru Virgil
Privind modificarea și constituire debit
dreptului la alocație de susținere a familiei
Enache Ionel
Privind recuperarea unor sume de bani de la
domnul
Hornet
Niculae
reprezentând
prejudiciu constatat prin decizia nr. 32 din
15.05.2014 a Curții de Conturi a României,
camera de conturi Constanța
Privind actualizarea comisiei de recepție
parțială finală și /sau de inventariere a
stadiului fizic și valoric a produselor, serviciilor
și lucrărilor ce vor fi achiziționate la nivelul
u.a.t. Cuza Vodă
Privind încetarea acordării indemnizației
domnului Hristu Dumitru
Privind
convocarea Consiliului Local al
Comunei Cuza Vodă, în ședință ordinară la 28
martie 2019
Privind recuperarea de la doamna Gheorghe
Silvia a sumei de 414 lei încasate necuvenit
din eroare de calcul la statul de plată pentru
luna februarie 2019 POCU -103133
Privind acordarea unui ajutor financiar dl.
Cristu Mihai
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere Costea Ioana
Privind
componența comisiei pentru
examenul de promovare a funcționarilor
publici care
îndeplinesc condițiile de
promovare în gradul imediat superior celui
deținut

116 116/29.03.2019

117 117/29.03.2019

118 118/29.03.2019

119
119/29.03.2019
120 120/01.04.2019
121 121/01.04.2019

122 122/01.04.2019
123 123/01.04.2019
124 124/01.04.2019
125 125/03.04.2019

126 126/04.04.2019

127 127/04.04.2019

Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate”
Privind salarizarea domnului Solomon Lucian
Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate”
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate”
Privind acordarea unei indemnizații lunare
domnului Mihai I Gheorghe
Privind transformarea funcției publice de
execuție vacantă din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cuza Vodă
de inspector cls. I, grad profesional superior –
compartiment
urbanism,
amenajarea
teritoriului , cadastru, fond funciar în funcția
publică de execuție cls. I grad principal
Privind delegarea unor atribuțiuni domnului
Solomon Traian
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Marin Florian
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Marin Florian
Privind constituirea comisiei de concurs,
comisiei de soluționare a contestațiilor și
numire a secretarului acestor comisii pentru
concursul organizat de Primăria comunei Cuza
Vodă în data de 6 mai 2019 (proba scrisă și
interviu) pentru ocuparea unor posturi la
Serviciu Public Alimentare cu Apă și
Canalizare Cuza Vodă
Privind constituirea comisiei pentru
verificarea în teren a produselor în vederea
eliberării atestatului de producător
Privind încetarea dreptului laalocație de
susținere a familiei Anton Emil Grigore

128 128/08.04.2019
129 129/09.04.2019

130 130.09.04.2019

Privind aprobarea acordării ajutorului social
familiei Dinu Rodica
Privind aprobarea codului etic și de integritate
a funcționarilor publici și a personalului
contractual din cadrul Primăriei comunei Cuza
Vodă
Privind numirea doamnei Grecu Mihaiela
functionar public definitiv în functia publică de
executie de referent clasa III, grad profesional
asistent

131 131/09.04.2019
132 132/11.04.2019
133 133/12.04.2019

134 134/12.04.2019
135 135/12.04.2019

136 136/17.04.2019
137 137/17.04.2019
138 138/17.04.2019
139 139/19.04.2019
140 140/22.04.2019
141 141/22.04.2019
142 142/23.04.2019

143 143/23.04.2019

Privind modificarea contractului de muncă a
doamnei Stoienica Mariea asistent personal
Privind stabilirea bibliografiei si data
concursului de recrutare a unei functii publice
de inspector clasa I,grad profesional asistent
Privind încetarea dreptului la alocatie de
sustinere a familiei Nazare Nelu
Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vădă judetul Constanta în
sedintă ordinară la 19.04.2019
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Dobre Aurelia
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Dumitru Nina
Privind încetarea dreptului la alocatie de
sutinere a familiei Anghelescu George
Privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei Cocos Ion
Privind acordarea indemnizației lunare
domnului Mihai Ionică
Privind
acordarea unui ajutor financiar
domnului Radu Cristian
Privind promovarea în grad profesional a
doamnei Mocanu Luciana, din inspector clasa
I, grad profesional asistent, în inspector clasa I
grad profesional principal
Privind promovarea în grad profesional a
domnului Solomon Traian, din inspector clasa
I, grad profesional asistent, în inspector clasa I
grad profesional principal

144

145
146
147

148

149
150

151

152

153

154
155

Privind promovarea în grad profesional a
144/23.04.2019 domnului Vechiu Dan Serban, din inspector
clasa I, grad profesional asistent, în inspector
clasa I grad profesional principal
145/24.04.2019 Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Ivanof Ioana
146/24.04.2019 Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Ivanof Ioana
147/24.04.2019 Privind stabilirea programului pentru
pesonalul primăriei comunei Cuza Vodă în
perioada 06 – 30 mai pentru recuperarea zilei
de 30 aprilie 2019 stabilită ca zi liberă
148/24.04.2019 Privind stabilirea locurilor de afișaj electoral
din comuna Cuza Vodă în vederea organizării
și desfășurării alegerilor membrilor din
România în Parlamentul European din
26.05.2019
149/25.04.2019 Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Constantin Veta
150/02.05.2019 Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
Proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate ”
151/02.05.2019 Privind salarizarea domnului Solomon LucianDumitru pentru activitatea prestată în cadrul
Proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate ”
152/02.05.2019 Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul
Proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate ”
153/02.05.2019 Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul Proiectului ,,
Măsuri integrate pentru comunitate ”
154/02.05.2019 Privind incetarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Costea Ioana
155/
02 Privind incetarea dreptului la alocație de
.05.2019
susținere a familiei Costea Marius

156 156/02
.05.2019

157 157/
06.05.2019
158 158/06
.05.2019

159 159/08
.05.2019
160 160/08
.05.2019
161 161/13.05.2019
162/13.05.
2019
163 163/13.05.2019
162

164 164/15.05.2019

165 165/16.05.2019
166 166/16.05.2019
167 167/17.05.2019
168
168/20.05.2019

Privind mutarea definitivă a domnului
Solomon Traian, inspector, clasa I, grad
profesional principal din cadrul
compartimentului Poliție Locală în cadrul
compartimentului urbanism, amenajarea
teritoriului, cadastru, fond funciar
Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Dinu Silvica
Privind desemnarea membrilor comisiei
pentru organizarea concursului de recrutare a
unei funcții publice de inspector, clasa I, grad
profesional asistent
Privind instituirea măsurii de curatelă asupra
minorului Ion Marian
Privind angajarea domnului Banu Florin în
funcția contractuală de conducere – Sef
Serviciu Apă și Canalizare Cuza Vodă
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Ion Florin
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Sava Mira
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Radu Liliana
Privind constituirea comisiei de concurs,
comisiei de soluționare a contestațiilor și
numire a secretarului acestor comisii pentru
concursul organizat de Primăria comunei Cuza
Vodă, în data de 11 iunie 2019 (proba scrisă și
interviu) pentru ocuparea unor posturi la
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și
Canalizare Cuza Vodă
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Vasile Lăcrămioara
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Radu Florin
Privind aprobarea acordării ajutorului social
familiei Radu Florin
Privind suspendarea dreptului la ajutor social
familiei Tudor Nelu

169 169/20
.05.2019

170 170/22
.05.2019
171 171/
22.05.2019
172 172/24
.05.2019
173 173/30.05.2019

174 174/31.05.2019
175 175/31.05.2019

176 176/31.05.2019

177 177/31.05.2019

178
178/31.05.2019

179 179/03
.06.2019
180 180/03.06.2019
181 181/06
.06.2019
182 182/07
.06.2019

Privind interzicerea desfacerii cu amănuntul a
băuturilor alcoolice în ziua de 26.05.2019 pe
raza teritorială a comunei Cuza Vodă pe
durata desfășurării alegerilor pentru membrii
din România în Parlamentul European
Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Ion Emilia
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Șendrea Rodica
Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă, județul Constanța, în
ședință ordinară la 30 mai 2019
Privind numirea în funcție publică de execuție
de inspector clasa I, grad profesional asistent a
doamnei Mărcuș Camelia
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Vârtosu Magdalena
Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate”
Privind salarizarea domnului Solomon Lucian Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate”
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate”
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Marin Florian
Privind
acordarea indemnizației lunare
domnei Mustață Magdalena
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Ivan Elisabeta
Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă, județul Constanța în
sedință extraordinară la 10iunie 2019

183
183/07.06.2019

184
184/07.06.2019
185
186

185/11.06.2019
186/11.06.
2019

187
187/12.06.2019
188 188/12.06.2019
189 189/12.06.2019
190 190/12.06.2019
191 191/13.06.2019
192 192/13.06.2019
193 193/14.06.2019
194 194/14.06.2019

195 195/19.06.2019

196 196/19.06.2019

197 197/19.06.2019

Privind modificarea componenței comisiei de
concurs a concursului organizat în data de
11.06.2019 pentru ocuparea unor funcții
contractuale în cadrul Serviciului Public de
Alimentare cu Apă și Canalizare Cuza Vodă
Privind modificarea contractului de muncă al
doamnei Gheorghe Cornelia – asistent
personal
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Stan Daniel
Privind aprobarea procedurii de înregistrare a
contractelor de arendă la Primăria comunei
Cuza Vodă
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Mitu Stefan
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Constantin Ana Daniela
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Cocoș Ion
Privind încetarea dreptului la ajutor social
familiei Tănase Gheorghe
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Cocoloș Veronica
Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Mirciu Margareta
Privind aprobarea unor măsuri de întocmire a
nomenclatorului stradal al comunei Cuza Vodă
Privind încetarea contractului de muncă al
doamnei Ion Leontina din funcția de mediator
școlar în cadrul proiectului ,, Măsuri integrate
pentru comunitate cod SMIS 103133”
Privind stabilirea atribuțiunilor de serviciu
doamnei Iosif Violeta –Iuliana inspector
asistent, compartiment achiziții
Privind stabilirea atribuțiunilor de serviciu
domnului Dan Gabriel-Daniel inspector
superior, compartiment buget finanțe, resurse
umane, salarizare, taxe și impozite, casierie
Privind aprobarea acordării ajutorului social
familiei Oboroceanu Victoria

198 198/19.06.2019

199 199/21.06.2019

200
200/24.06.2019
201
201/24.06.2019
202 202/24.06.
2019
203
203/25.06.2019
204 204/25.06.2019
205 205/25.06.2019
206 206/28.06.2019
207 207/28.06.2019
208 208/28.06.2019
209 209/28.06.2019
210 210/28.06.2019

211 211/28.06.2019
212 212/28.06.2019
213 213/28.06.2019
214 214/28.06.2019

Privind stabilirea atribuțiunilor de serviciu
domnului Solomon Lucian- Dumitru inspector
superior compartiment urbanism, amenajarea
teritoriului, cadastru, fond funciar
Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă, judeșul Constanța, în
șediță ,,ordinară”la 26.06.2019
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Anghelescu George
Privind suspedarea dreptului la ajutor social
familiei Mirciu Stefana
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Marin Ana
Privind privind acordarea unui ajutor
domnului Mihai Nicolae
Privind stabilirea dreptului la alocație de
sudținere familiei Dumitru Teodoru Virgil
Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere a familiei Radu Cristian
Privind încetarea contractului de muncă al
doamnei Monea Viorica
Privind încetarea contractului de muncă al
doamnei Vasile Magdalena
Privind încetarea contractului de muncă al
doamnei Băilă Cornelia (fostă Costea)
Privind
acordarea indemnizații lunare
domnului Monea Nicolae
Privind acordarea unei indemnizații lunare
doamnei Vasile Magdalena pentru copilul
Vasile Alexandru Andrei
Privind acordarea unei indemnizații lunare
doamnei Băilă Cornelia
Privind încetarea contractului de muncă al
doamnei Ganciu Georgiana – Isabela
Privind angajarea doamnei Bucea Mariana pe
post de asistent personal
Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”

215 215/28.06.2019

216 216/28.06.2019

217
217/28.06.2019
218
219

218/28.06.2019
219/28.06.
2019

220
220/28.06.2019
221

221/28.06.
2019

222 222/28.06.2019

223 223/28.06.2019
224 224/05.07.2019

Privind salarizarea domnului Solomon Lucian
– Dumitru pentru activitatea prestată în
cadrul proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate ”
Privind încetarea contractului de muncă al
doamnei Radu Monica
Privind acordarea unei indemnizații lunare
doamnei Radu Monica pentru copilul Radu
David Andrei
Privind întocmirea demersurilor de publicare a
anunțului de vânzare prin licitație unor terenuri
intravilan Cuza Vodă
Privind întocmirea demersurilor de publicare a
anunțului privind concesionarea unei suprafețe
de teren intravilan de 10.000 mp în vederea
construirii unei stații de îmbuteliere / ulei
comestibil, fabrica de peleți din srot de floarea
soarelui
Pivind întocmirea demersurilor de publicare a
anunțului privind concesionarea unei suprafețe
de teren intravilan de 12.778 mp în vederea
construirii ,, Hală de producție industriale –
prefabricate
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Ion Anamaria
Cu privire la instituirea măsurii de curatelă
asupra minorului Ion Valentin Adrian

225 225/05.07.2019

Privind delegarea atribuțiunilor de secretar de
comună domnului Solomon Lucian – Dumitru

226 226/05.07.2019

Privind acordarea
doamnei Ivan Laura

227 227/05.07.2019

Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Badea Ionela

unui

ajutor

financiar

228 228/19.07.2019

Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Ivanciu Nadia

229 229/19.07.2019

Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Badea Ionela

230 230/19.07.2019

Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Marin Marin
Privind
acordarea unui ajutor financiar
domnului Marin Marian

231 231/19.07.2019

232 232/19.07.2019

Privind modificarea dreptului la V.M.G.
familiei Dumbravă Maricel

233 233/19.07.2019

Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Dinu Rodica

234 234/23.07.2019

Privind acordarea unei indemnizatii lunare
domnului Mirciu Dumitru
Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă în sedintă ordinară în data
de 29.iulie 2019
Privind încetarea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Radu Florentina Corina
Privind încetarea dreptului la VMG familiei
Tudor Nelu
Privind suspendarea dreptului la VMG familiei
Radu Florin
Privind suspendarea dreptului la VMG familiei
Ivanciu Ion
Privind stabilirea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Percu Estera
Privind modificarea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Percu Monica
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Popa Marinela
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Radu Daniela
Privind delegarea atributiunilor de secretar
domnului Solomon Lucian Dumitru
Privind modificarea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Stan Nicoleta

235 235/24.07.2019

236 236/24.07.2019
237 237/24.07.2019
238 238/24.07.2019
239 239/24.07.2019
240 240/24.07.2019
241 241/26.07.2019
242 242/26.07.2019
243 243/26.07.2019
244 244/29.07.2019
245 245/29.07.2019

246 246/01.08.2019

247 247/01.08.2019

248 248/01.08.2019

249 249/01.08.2019
250 250/01.08.2019

251 251/01.08.2019

252 252/01.08.2019
253 253/05.08.2019

254 254/05.08.2019

255 255/12.08.2019
256 256/12.08.2019
257
257/12.08.2019
258
258/12.08.2019

259

259/14.08.
2019

Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea domnului Solomon Lucian
Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate ”
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Marin Lenuta
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Mărcus Camelia functionar public de executie,
inspector, clasa I grad profesional asistent
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Iosif Violeta –Iuliana functionar public de
executie, inspector clasa I grad profesional
asistent
Privind delegarea unor atributiuni domnului
Almăsan Daniel
Privind desemnarea membrilor comisiei de
concurs și comisiei de soluționare a
contestațiilor pentru ocuparea funcției publice
vacante de inspector clasa I, grad profesional
principal
Privind desemnarea persoanelor pentru
accesarea aplicației DDAPT(arhiva digitală
pentru titlurile de proprietete)
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere familiei Stan Rodica
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere familiei Agiu Marinela
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Vasile Vasilica
Privind desemnarea membrilor comisiei de
adjudecare, contestații privind licitația pentru
pentru comcesionarea imobilului – teren în
suprafață de 12.778 mp, parcela 114/4, lot 4/1
din data de 12 august 2019
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Vasile Nicoleta

260

261
262

263

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

276

Privind recuperarea de către funcționari
260/14.08.2019 publici și personal contractual din cadrul
Primăriei comunei Cuza Vodă a zilei de
16.08.2019 prin prelungirea programului de
lucru în perioada 19-30 august 2019
261/14.08.
Privind delegarea atribuțiunilor de secretar
2019
comună domnului Solomon Lucian Dumitru
262/14.08.2019 Privind exercitarea controlului financiar
propriu în cadrul primăriei comunei Cuza
Vodă de către domnul Solomon Traian,
inspector principal
263/14.08.2019 Privind angajarea doamnei Ion Leontina în
funcția de mediator școlar în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate ” cod
SMIS 103133
264/14.08.2019 Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Radu Florin
265/14.08.2019 Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere familiei Stănescu Marica
266/14.08.2019 Privind încetarea dreptului la alocație de
susținere familiei Stan Ionel
267/14.08.2019 Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Stan Ionel
268/14.08.2019 Privind acordarea dreptului la V.M.G. familiei
Tănase Gheorghe
269/14.08.2019 Privind revocarea Dispoziției
nr.253/05.08.2019
270/20.08.2019 Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere familiei Costea Adriana
271/20.08.2019 Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere familiei Boariu Marcela
272/20.08.2019 Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere familiei Costea Adriana
273/21.08.2019 Privind încetarea contractului de muncă al
domnului Marin Robert – Georgian
274/21.08.2019 Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Mihai Lenuța
275/21.08.2019 Privind organizare concurs recrutare de
ocupare a unei funcții publice vacante de
polițist local, clasa I, grad profesional principal
compartiment Poliție Locală
276/22.08.2019 Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă în ședință ordinară în data
de 28.08.2019

277 277/26.08.2019
278
279
280
281

282

283

284

285

286
287
288

289

290

Privind acordarea dreptului la V.M.G. familiei
Mihai Puiu
278/27.08.2019 Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere familiei Agiu Mariana
279/27.08.2019 Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Crețu Florentina
280/28.08.2019 Privind
acordarea
unui
ajutor
de
înmormântare doamnei Radu Paliana
281/29.08.2019 Privind constituirea comisiei locale de
constatare a pagubelor produse culturilor
agricole de animale domestice pe raza
administrativ –teritorială a comunei Cuza
Vodă
Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
282/30.08.2019 pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate”
Privind salarizarea domnului Solomon Lucian 283/30.08.2019 Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate”
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
284/30.08.2019 pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,, Măsuri integrate pentru
comunitate”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
285/30.08.2019 activitatea prestată în cadrul proiectului ,,
Măsuri integrate pentru comunitate”
286/30.08.
Privind acordarea unui ajutor financiar
2019
doamnei Radu Ramona- Mariana
Privind acordarea unui ajutor financiar
287/04.09.2019 domnului Badea Marian
288
/09 Privind acordarea unei gradații și stabilirea
.09.2019
salariului doamnei Mocanu Luciana funcționar
public de execuție
289/09.09.2019 Privind acordarea unei gradații și stabilirea
salariului
domnului
Solomon
Traian
funcționar public de execuție
290/09.09.2019 Privind acordarea unei gradații și stabilirea
salariului
domnului
Răducanu
Victor
funcționar public de execuție

291
291/09.09.2019
292
292/09.09.2019

293
293/12.09.2019

294

294/12.09.2019

295

295/12.09.
2019

296

296/13.09.2019

297

297/13.09.2019

298 298/13.09.2019
299

299/13.09.2019

300 300/13.09.2019
301 301/13.09.2019
302 302
/16.09.2019
303
303/16.09.2019
304 304/17
.09.2019
305 305/19.09.2019
306
306/23.09.2019
307
307/23.09.2019

Privind acordarea unei gradații și stabilirea
salariului domnului Mocanu Dan- Laurențiu
funcționar public de execuție
Privind stabilirea datei licitației publice
deschise a unor terenuri aflate în intravilanul
localității din domeniul privat al comunei
(excedentar construcții) și stabilirea membrilor
comisiei de licitație
Privind interzicerea desfacerii cu amănuntul a
băuturilor alcoolice în ziua 10.11. 2019 pe
raza teritorială a comunei Cuza Vodă pe
durata
desfăsurării
alegerilor
pentru
Presedintele României din anul 2019
Privind stabilirea locurilor speciale pentru
afisajul electoral pe raza comunei Cuza Vodă
Privind desemnarea doamnei Mărcus Camelia
informatician care asigură funcționalitatea
sistemelor informatice si de comunicații
utilizate în procesul electoral
Privind stabilirea dreptului la alocație de
sustinere familiei Dobre Elena
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere familiei Ion Elena Maria
Privind acordarea dreptului la V.M.G. familiei
Radu Gheorghița
Privind constituirea de debite familiei Mihai
Leana
Privind constituirea de debite familiei Copot
Georgeta
Privind constituirea de debite familiei Marin
Lenuta
Privind constituirea de debite familiei Stan
Georgeta
Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Stan Georgeta
Privind modificarea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Stan Georgeta
Privind modificarea contractului de muncă al
doamnei Deacu Ioana –asistent personal
Privind acordarea tichetelor sociale pentru
grădinită doamnei Stan Georgeta
Privind acordarea tichetelor sociale pentru
grădinită doamnei Stan Paula

308 308
Privind stabilirea dreptului de alocatie de
/23.09.2019
sustinere familiei Gheorghe Fana
309 309 /23.09.2019 Privind încetarea dreptului la V.M.G. Mirciu
Ștefana
310 310
/23.09. Privind acordarea unui ajutor financiar
2019
domnului Mihai Ion
311 311/23.09.2019 Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Tudor Ionela
312 312/24.09.2019 Privind
convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă, judetul Constanta în
sedintă ordinară la 30 septembrie 2019
313 313/24.09.2019 Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Stănescu Mariana
314 314 /24.09.2019 Privind componenta comisiei pentru probleme
de apărare la nivelul comunei Cuza Vodă
315 315/30.09.2019 Privind modificarea dreptului la alocatie de
susținere familiei Badea Ionela
316 316/30.09.2019 Privind încetarea dreptului la alocatie de
susținere familiei Dumitru Daniel
317 317/30.09.2019 Privind angajarea domnului Țăranu Ionel pe
post de asistent personal
318 318/30.09.2019 Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate ”
319 319/30.09.2019 Privind salarizarea domnului Solomon Lucian Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate ”
320 320/30.09.209
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate ”
321 321/30.09.2019 Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate ”
322 322/30.09.2019 Privind acordarea indemnizației lunare
domnului Stănescu Gheorghe
323 323/01.10.2019 Privind numirea în funcția publică specifică
de secretar general al comunei Cuza Vodă prin
transformarea funcției publice de secretar al
comunei Cuza Vodă a doamnei Gheorghe
Silvia
324 324/01.10.2019 Privind numirea în funcxția publică deexecuție
de inspector achiziții în consilier achiziții a
dnei Iosif Violeta Iuliana

325 325/01.10.2019
326 326/01.10.2019

327 327/07.10.2019
328 328/07.10.2019
329 329/07.10.2019
330 330/07.10.2019
331 331/07.10.2019
332 332/10.10.2019
333 333/10.10.2019
334 334/10.10.2019
335 335/10.10.2019
336 336/10.10.2019
337 337/10.10.2019
338 338/10.10.2019
339 339/10.10.2019
340 340/10.10.2019
341 341/10.10.2019
342 342/10.10.2019
343 343/10.10.2019
344 344/10.10.2019

Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere fam. Boariu Marcela
Privind constituirea comisiei de specialitate
pentru constantarea și evaluarea preliminară a
efectelor calamităților naturale produse pe raza
administrației teritoriale a comunei Cuza Vodă
înb anul 2019
Privind constituirea de debite fam. Stan
Georgeta
Privind modificarea dreptului la alocație de
susținere fam. Anghelescu George
Privind încetarea dreptului la VMG fam. Stan
Alexandru.
Privinbd acordarea ajutorului pentru încalzirea
locuinței în perioada noiembrie 2019- martie
2020
Privind încetarea raportului de serviciu al
doamnei Solomon Liliana
Privind delegarea unor atribuțiuni dl. Mihai
Gigi
Privind delegarea unor atribuțiuni dl. Megulete
George
Privind delegarea unor atribuțiuni dl. Mocanu
Marian
Privind delegarea unor atribuțiuni dl. Popa
Constantin
Privind delegarea unor atribuțiuni dl. Stan
Vasile Andrei
Privind încetarea dreptului la VMG fam. Radu
Florin
Privind încetarea dreptului la VMG fam.
Ivanciu Ion
Privind încetarea dreptului la VMG fam. Ivan
Ioana
Privind acordarea dreptului la VMG fam.
Virtosu Magdalena
Privind stabilirea dreptului la alocație de
susținere fam. Virtosu Magdalena
Privind acordarea ajutorului pentru încalzirea
locuinței în perioada noeimbrie 2019 - martie
2020 fam Virtosu Magdalena
Privind acordarea unui ajutor de înmormantare
dnei Radu Mihaela
Privind delegarea unor atribuțiuni dl. Ion
Dumitru

345 345/10.10.2019
346 346/ .10.2019
347 347/16.10.2019

Privind modificarea dreptului la VMG fam.
Ciurea Florica
Privind

Privind delegarea atributiunilor de secretar
doamnei Iosif Violeta –Iuliana
348 348/21.10.2019 Privind acordarea dreptului la VMG familiei
Tudor Ionela
349 349/21.10.2019 Privind stabilirea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Tudor Ionela
350 350/21.10.2019 Privind modificarea dreptului si constituire
debit la alocatie de sustinere familiei Stan
Rodica
351 351/21.10.2019 Privind stabilirea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Catrina Camelia
352 352/21.10.2019 Privind acordarea tichetelor sociale pentru
grădinită doamnei Tudor Ionela
353 353/22.10.2019 Privind delegarea unor atributiuni domnului
Mocanu Marian
354 354/22.10.2019 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuintei în perioada noiembrie 2019martie2020 familiei Radu Ionel
355 355/22.10.2019 Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuintei în perioada noiembrie 2019- martie
2020 familiei Tudor Ionela
356 356/22.10.2019 Privind acordarea dreptului la V.M.G. familiei
Radu Ionel
357 357/23/10.2019 Privind încetarea și constituirea debit
dreptului la alocatie de sustinere familiei Agiu
Mariana
358 358/23.10.2019 Privind constituire debit alocatie de sustinere
familiei Agiu Mariana
359 359/24.10.2019 Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă judetul Constanta în
sedintă ordinară la 29 octombrie 2019
360 360/29.10.2019 Privind delegarea atributiunilor de secretar
comună domnului Solomon Lucian Dumitru
361 361/30.10.2019 Privind
acordarea
unui
ajutor
de
înmormântare domnului Streti Gheorghe
362 362
Privind acordarea unui ajutor financiar
/30.10.2019
doamnei Dobre Mihaela
363 363/30.10.2019 Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Sendrea Rodica

364 364/30.10.2019
365 365/31.10.2019
366 366/31.10.2019
367 367/31.10.2019

368 368/31.10.2019

369 369/31.10.2019

370 370/31.10.2019

371 371/31.10.2019

372 372/04.11.2019
373 373/04.11.2019
374 374/04.11.2019
375 375/04.11.2019
376 376/04.11.2019
377 377/04.11.2019

378 378/07
.11.2019

Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Toader Elena
Privind angajarea doamnei Băilă Cornelia pe
post de asistent personal
Privind încetarea contractului de muncă al
domnului Mocanu Marian
Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Masuri
integrate
pentru
comunitate ”
Privind salarizarea domnului Solomon Lucian Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Masuri
integrate
pentru
comunitate ”
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Masuri
integrate
pentru
comunitate ”
Privind salarizarea doamnei Iosif Violeta Iuliana pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Masuri
integrate
pentru
comunitate ”
Privind transformarea unei functii publice
vacante clasa I, grad profesional principal în
functie publica, clasa I, grad profesional
asistent în cadrul compartimentului Politie
Locală
Privind
acordarea
unui
ajutor
de
înmormântare doamnei Curulet
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Călin Maria
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Dobre Alina
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Mihai Gheorghe
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Mandric Florenta
Privind
actualizarea
comisiei
pentru
identificarea si inventarierea bunurilor
apartinând domeniului privat al comunei Cuza
Vodă, judetul Constanta
Privind încetarea alocatiei de sustinere
familiei Cernica Liliana

379 379/07.11.2019
380 380/07.11.2019
381 381/07.11.2019

382 382/07.11.2019
383 383/08.11.2019

Privind încetare alocatie de sustinere familiei
Stan Georgeta
Privind încetarea alocatiei de sustinere familiei
Vasile Vasilica
Privind modificarea dreptului si constituire
debit la alocatie de sustinere familiei Ion
Veronica
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Constantin Vasilica
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Ion Ioana

384 384/08.11.2019

Pentru îndreptarea erorii materiale din
Dispozitia nr.331/07.10.2019 privind încetarea
raportului de serviciu al doamnei Solomon
Liliana

385 385/08.11.2019

Privind transformarea unei functii vacante
politist local, clasa I, grad profesional principal
în functia publica politist local, clasa I, grad
profesional
asistent
în
cadrul
compartimentului Politie Locală
Privind acordarea dreptului la V.M.G. familiei
Mihai Golumba
Privind acordarea tichetelor sociale pentru
grădinită doamnei /domnului Boariu Marcela
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Radu Vasile
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Curulet Maria
Privind stabilirea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Stan Ionel
Privind încetarea contractului de muncă al
domnului Tăranu Ionel
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Stan Ionel
Privind acordarea dreptului la V.M.G. familiei
Stan Ionel

386 386/11.11.2019
387 387/14
.11.2019
388 388/14.11.2019
389 389/14.11.2019
390 390/14.11.2019
391 391/18.11.2019
392 392/18.11.2019
393 393/19.11.2019

394 394/19.11.2019

Privind radierea doamnei Stan Georgeta din
Dispozitia privind acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuintei

395 395/19.11.2019

396 396/19.11.2019

397 397/19.11.2019

398 398/19.11.2019

399 399/19.11.2019
400 400/19.11.2019
401 401/19.11.2019
402 402/19.11.2019

403 403/21.11.2019

404 404/21.11.2019

405 405/21.11.2019
406 406/21.11.2019
407 407/21.11.2019
408 408/22.11.2019
409 409/22.11.2019
410 410/22.11.2019
411 411/22.11.2019
412 412/22.11.2019
413 413/25.11.2019

Privind radierea domnului Mihai Puiu din
Dispozitia privind acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuintei
Privind radierea doamnei Ivan Ioana din
Dispozitia privind acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuintei
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuintei în perioada decembrie 2019 – martie
2020 familiei Mihai Golumba
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuintei în perioada decembrie 2019 – martie
2020 familiei Stan Ionel
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Lupu Danut
Privind
acordarea unui ajutor financiar
domnului Constantin Dumitru – Claudiu
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Clinciu Aurelia
Privind stabilirea datei licitatiei deschise a unor
terenuri aflate în domeniul privat al comunei si
stabilirea membrilor comisiei de licitatie
Privind convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă în sedintă ordinară la 26
noiembrie 2019
Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili
petrolieri
Privind stabilirea dreptului la alocatie de
sustinere familiei Costea Marius
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Mihai Ionica
Privind încetarea acordării îndemnizatiei
doamnei Stan Constanda
Privind constituirea de debite familiei Mirciu
Margareta
Privind constituirea de debite familiei familiei
Grigoriu Petre
Privind acordareadreptului la V.M.G. familiei
Grigoriu Petre
Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Mirciu Margareta
Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Grigoriu Petre
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Agiu

414 414/25.11.2019
415 415/25
.11.2019

416 416/26.11.2019
417 417/27.11.2019
418 418/27.11.2019
419 419/29.11.2019

420 420/29.11.2019

421 421/29.11.2019

422 422/29.11.2019

423 423/29.11.2019

424 424/29.11.2019
425 425/29.11.2019
426 426/02
.12.2019
427 427/02.12.2019
428 428/05.12.2019

Privind acordarea gradatii 2 domnului Almăsan
Daniel sofer microbus scolar
Privind desemnarea membrilor comisiei de
concurs și comisiei de solutionare a
contestatiilor pentru ocuparea functiei publice
vacante de inspector clasa I grad professional
asistent –politist local
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Almăsan Daniel
Privind desemnarea doamnei Jitaru Mariana
responsabil cu distribuirea laptelui praf
Privind
acordarea unui ajutor financiar
doamnei Badea Rădita
Privind salarizarea doamnei Gheorghe Silvia
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea echipei de proiect pentru
activitatea prestată în cadrul proiectului
,,Măsuri integrate pentru comunitate ”
Privind salarizarea domnului Solomon Lucian –
Dumitru pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului ,,Măsuri integrate pentru
comunitate ”
Privind salarizarea doamnei Ion Leontina
pentru activitatea prestată în cadrul
proiectului
,,Măsuri
integrate
pentru
comunitate ”
Privind desemnarea ca membru în Consiliul de
Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cuza
Vodă
Privind angajarea doamnei Radu Monica în
functia de asistent personal
Privind angajarea domnului Mustată Mihai pe
post de asistent personal
Privind constituirea comisiei de inventariere
anuală a patrimoniului public si privat al
comunei Cuza Vodă, judetul Constanta
Privind constituirea comisiei de casare ,
dezmembrare si valorificare mijloace fixe
Privind acordarea unui ajutor financiar
domnului Stoica Marian

429 429/05.12.2019

430 430/05.12.2019

431 431/05.12.2019

432 432/06.12.2019
433 433/06.12.2019
434 434/09.12.2019
435 435/09.12.2019
436 436/09.12.2019
437 437/09.12.2019
438 438/09.12.2019

439/
439 12.12.2019
440 440/13
.12.2019
441 441/18
.12.2019
442 442/
18.12.2019

443 443/18.12.2019

444 444/20.12.2019

Privind acordarea de cadouri copiilor
angajatilor din Primăria comunei Cuza Vodă cu
ocazia sărbătorilor de iarnă
Privind desemnarea membrilor comisiei de
solutionare a contestatiilor pentru ocuparea
functiei publice vacante de inspector clasa I
grad profesional asistent – politist local
Privind acordarea unei gradatii și stabilirea
salariului doamnei Molnar-Hornet Georgiana Georgiana
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Cristu Maria
Privind încetarea contractului de muncă al
domnului Munteanu Mihai
Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Stan Enuta
Privind constituirea de debite familiei Stan
Enuta
Privind acordarea tichetelor sociale pentru
grădinită doamnei Grigore Cristina –Petruta
Privind încetarea alocatiei de sustinere familiei
Percu Estera
Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea
locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri familiei Gheorghe Fana
Privind acordarea unui ajutor financiar
doamnei Mirciu Margareta
Privind
convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă, judetul Constanta în
sedințăordinară în data de 19.12.2019
Privind modificarea contractului de muncă a
doamnei Băilă Cornelia asistent personal
Privind desemnarea membrilor comisiei de
concurs si comisiei de solutionare a
contestatiilor pentru ocuparea functiei publice
vacante de inspector clasa I, grad profesional
asistent – politist local
Privind stabilirea datei licitatiei publice
deschise a unor terenuri aflate în domeniul
privat al comunei și stabilirea membrilor
comisiei de licitatie
Privind delegarea atributiunilor domnului
primar către domnul viceprimar Vancea Mihai

445 445/20.12.2019

Privind modificarea dreptului si constituire
debit la alocatie de sustinere familiei
Anghelescu George
446 446/23.12.2019 Privind
convocarea Consiliului Local al
comunei Cuza Vodă, judetul Constanta în
sedintă extraordinară în data de 23
decembrie2019
447 447/23.12.2019 Privind
acordarea unui ajutor financiar
domnului Percu Gheorghe
448 448/23.12.2019 Privind
acordarea unui ajutor financiar
domnului Mirciu Gheorghită
449 449/23 .12.2019 Privind angajarea doamnei Vasile Magdalena
pe post de asistent personal
450 450/24 .12.2019 Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Enciu Anisoara
451 451/ 24.12.2019 Privind constituirea de debite familiei Enciu
Anisoara
452 452/24.12.2019 Privind încetarea dreptului la V.M.G. familiei
Constantin Aurel
453 453/24.12.2019 Privind constituirea de debite familiei
Constantin Aurel
454 454/24.12.2019 Privind constituirea de debite familiei
Constantin Aurel
455 455/24.12.2019 Privind constituirea de debite familiei Enciu
Anisoara
456 456/30.12.2019 Privind angajarea doamnei Monea Viorica pe
post de asistent personal
457 457/30.12.2019 Privind angajarea doamnei Tudorache Liliana
pe post de asistent personal
458 458/30.12.2019 Privind angajarea domnului Tudor Marian pe
post de asistent personal
459 459/31.12.2019 Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Dulgheru Viorel – primar comuna Cuza Vodă
460 460/31.12.2019 Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Vancea Mihai – viceprimar comuna Cuza
Vodă
461 461/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Gheorghe Silvia – secretar general al comunei
Cuza Vodă
462/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
462
Mărcus Camelia – inspector asistent
463/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
463
domnului Dan Gabriel Daniel – inspector
superior

464 464/31.12.2019
465
466
467

468
469
470
471
472

473

474
475

476

477
478

479
480
481
482
483

Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Mocanu Luciana – inspector principal
465/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Grecu Mihaiela – referent asistent
466/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Dulgheru Olga Magdalena – referent asistent
467/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Solomon Lucian -Dumitru –
inspector superior
468/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Solomon Traian – inspector principal
469/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Moraru Daniela – inspector superior
470/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Moraru Chivuta -Carmen – inspector principal
471/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Iosif Violeta- Iuliana – inspector asistent
472/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Vechiu Dan-Serban – inspector
principal
473/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Mocanu Dan Laurentiu – referent
principal
474/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Raducanu Victor – referent principal
475/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului
Mihai
Marian
Nicolae
–
administrator
476/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Molnar - Hornet Georgiana – Doina –consilier
personal al primarului
477/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Jitaru Mariana – mediator sanitar
478/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Almasan Daniel – sofer microbus
scolar
479/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Mihai Gigi – sofer
480/31.12.2019 Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Megulete George – sofer
481/31.12.2019 Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Baditeanu Maria – guard/femeie de serviciu
482/31.12.2019
Privind stabilirea drepturilor salariale
domnului Mocanu Neculai – paznic
483/31.12.2019
Privind stabilirea drepturilor salariale
domnului Mirciu Nicu – paznic

484 484/31.12.2019

485 485/31.12.2019
486 486/31.12.2019

487 487/31.12.2019

488 488/31.12.2019
489 489/31.12.2019
490 490/31.12.2019
491 491/31.12.2019
492 492/31.12.2019
493 493/31.12.2019
494 494/31.12.2019
495 495/31.12.2019
496 496/31.12.2019
497 497/31.12.2019
498 498/31.12.2019
499 499/31.12.2019
500 500/31.12.2019
501 501/31.12.2019
502 502/31.12.2019
503 503/31.12.2019
504 504/31.12.2019

Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului
Popa Constantin – muncitor
necalificat
Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Ion Dumitru – tractorist
Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului
Roman
Gheorghe
–
buldoescavatorist
Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Stan Vasile Andrei – muncitor
calificat
Privind
stabilirea
drepturilor
salariale
domnului Anghel Ion – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale
domnului Banciu Ion– asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Băilă Cornelia – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Bucea Mariana – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Clinciu Aurelia – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Costea Valentina – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Deacu Iona – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Dragomir Alina - Nicoleta – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Gheorghe Cornelia – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Mihai Daniela – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale
domnului Mihai Luchian – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Oprisan Firuta – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Radu Monica – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Sali Ghiulizar – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Simion Mariana – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Stan Ioana – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Stan Maria – asistent personal

505 505/31.12.2019
506 506/31.12.2019
507 507/31.12.2019
508 508/31.12.2019
509 509/31.12.2019
510 510/31.12.2019
511 511/31.12.2019
512 512/31.12.2019

513 513/31.12.2019

514 514/31.12.2019
515 515/31.12.2019

516 516/31.12.2019
517 517/31.12.2019
518 518/31.12.2019
519 519/31.12.2019

520 520/31.12.2019
521 521/31.12.2019
522 522/31.12.2019
523 523/31.12.2019

524 524/31.12.2019

Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Stoienica Mariea – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale doamnei
Tudor Angela – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale
domnului Mustată Mihai – asistent personal
Privind stabilirea drepturilor salariale
domnului Vasile Marian – asistent personal
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Banciu Toader – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Drogeanu Aurel – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Costea Gheorghe – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei doamnei Mihai
Mariana responsabil legal – Mihai Bulibasu,
persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei doamnei Mihai
Mariana responsabil legal – Mihai Dănut,
persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Mihai Ion – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Mihai Gheorghe responsabil legal – Mihai
Eduard Andrei, persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Mihai Ionica – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Mihai I Gheorghe – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Mirciu Dumitru – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei doamnei
Mirciu Elena responsabil legal – Mihai
George Andrei, persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei doamnei
Mirciu Viorica – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Mirciu Gheorghe – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei doamnei Pascu
Rusca – persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei doamnei
Stanescu Marica responsabil legal – Stanescu
Sorin, persoană cu dizabilităti
Privind stabilirea indemnizatiei doamnei
Tarălungă Paraschiva – persoană cu dizabilităti

525

525/31.12.2019 Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Timofte Gheorghe – persoană cu dizabilităti
526 526/31.12.2019 Privind stabilirea indemnizatiei domnului
Stănescu Gheorghe – persoană cu dizabilităti
527
Privind acordarea normei de hrană si vouchere
527/31.12.2019 de vacant asistentilor personali în perioada
01.12.2018 - 31.12.2019

