
COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.71

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitorpentru persoana cu
handicap grav a lui Presura Irina comuna Lapusata ,
satul Brosteni, judetul Valcea .

Nicolae Joita primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1423
din 29.03.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Presura Irina din comuna Lapusata „sat Brosteni , judetul Valcea,
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr. V/21585 din 20.11.2018,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. 1si 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform art.1,alin 1 din HG nr.4/2020, privind
Stabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la plata .

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019 privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

ISPOZITIE
Art.1.IÎncepand cu data de 01042021 se aproba modalitatea de plata a

indemnizatiei de insotitor,a lui Presura Irina avand CNP-2320216382741 din comuna
Lapusata,satul Brosteni,judetul Valcea,persoana cu handicap grav conform certificatul
nr.V/21585 din 20.11.2018,cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poatefi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului ;
- Prefectului judetului Valcea ;

- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.
- Persoanei prevazute la arl.1

LAPUSATA: 31.03.2021

PRIMAR CONTRASEMNEAZA
JOITA NICOLAE SECRETAR Gl



CUMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.70

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav a lui Cazan Maria comuna Lapusata ,
satul Beresti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1422
din 29.03.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatici lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Cazan Maria din comuna Lapusata „sat Beresti , judetul Valcea, conform
certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr.3422 din 26.05.2014, emis de
Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea

In conformitate prevederile art. 1si 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform art.lalin 1 din HG nr.4/2020, privind
Stabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la plata .

In temeiul art.196G,alin(l),lib), din Legea OUG ,Nr.57/2019 privind codul
administrativ „emit urmatoarea: DISPOZITIE

Art.l.Incepand cu data de 01.04.2021 se aproba modalitatea de plata a
indemnizatiei de insotitora lui Cazan Maria avand CNP-2320920382746 din comuna
Lapusata,satul Beresti,judetul Valcea,persoana cu handicap grav conform certificatul nr.3422
din 26.05.2014,cu un salariu net de 1386lci/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului;
- Prefectului judetului Valcea;- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate,
- Persoanei prevazute la art.1

LAPUSATA: 31.03.2021

ÎMAR CONTRASEMNEAZA PENE
““ JOITA NICO SECRETAR GENERAL CiSţ= d

MEGA AUREITAN
(++



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.69
Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cuhandicap grav a lui Dragutoiu Elena comuna Lapusata ,satul Serbanesti, judetul Valcea .

aparatului Propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1421din 29.03.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cuhandicap grav a lui Dragutoiu Elena din comuna Lapusata „sat Serbanesti , judetul Valcea,conform certificatului de incadrare în grad de handicap grav cu nr.1086 din 08.03.2021,

elor cu handicap, republicata cumodificarile si completarile ulterioare,conform art.lalin 1 din HG n1r.4/2020, privindStabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la plata -In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea 0UG „Nr.57/2019,privind coduladministrativ „emit urmatoarea ;

DISPOZITIE
Art.1.Incepand cu data de 01.04.2021 se aproba modalitatea de plata aindemnizatici de insotitor,a lui Dragutoiu Elena avand CNP-2280816382746 din comunaLapusata,satul Serbanesti,judetul Valcea,persoana cu handicap grav conform certificatulnr.1086 din 08.03.2021,cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poatefi contestata in termen de 30 zile de la datacomunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata:-Primarului;- Prefectului judetului Valcea ş

- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.
- Persoanei prevazute la art.1

LAPUSATA:31

MEGA AURELIAN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.68

Privitor la: Acordarea indemnizatieide insotitor pentru persoana cu
handicap gravalui Preda Victoria comuna Lapusata ,satul Sarulesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea :
In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul

aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1420din 29.03.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatici lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Preda Victoria din comuna Lapusata „sat Sarulesti , judetul Valceaconform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr.1015 din 01.03.2021,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. Isi 2, din Ordinului 794/2002 „privind aprobareamodalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cumodificarile si completarile ulterioare,conform art.Lalin 1 din HG nr.4/2020, privindStabilirea salariului de baza brutpe tara garantat la plata .

In temeiul art.196,alin(I),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE
Art. Incepand cu data de 01.04.2021 se aproba modalitatea de plata aindemnizatiei de insotitor,a lui Preda Victoria avand CNP-2480716382753 din comuna

Lapusata,satul Sarulesti,judetul Valcea persoana cu handicap grav conform certificatul
nr.1015 din 01.03.2021,cu unsalariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poatefi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :
-Primarului ;

- Prefectului judetului Valcea ;

- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.
- Persoanei prevazute la art.1

LAPUSATA: 31.03.2021

PRIMAR CONTRASEMNEAZA
pI

Er

JOITA LL SECRETAR GENERALCOMUS
MEGA AURELIAN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.67

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav a lui Rusanescu Irina comuna Lapusata ,
satul Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcca, inregistrat sub nr.1419
din 29.03.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Rusanescu Irina din comuna Lapusata „sat Zarnesti , judetul Valcea,
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr.1011 din 01.03.2021,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. 1si 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legaliai copilului
cu handicap grav, precumsi adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform art.lalin 1 din HG nr.4/2020, privind
Stabilirea salariului de baza brutpe tara garantat la plata .

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.04.2021 se aproba modalitatea de plata a
iei de insotitor,a lui Rusanescu Irina avand CNP-2570217380015 din comuna

Lapusata,satul Zarnesti judetul Valcea persoana cu handicap grav conform certificatul
nr.1011 din 01.03.2021,cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poatefi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica pringrija secretarului comunei Lapusa
-Primarului;

- Prefectului judetului Valcea ;

- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.
- Persoanei prevazute la art.1

LAPUSATA: 31.03.2021

indemni:

PRIMAR CONTRASEMNEAZAPF LEGALITATE
JOITA NICI LA SECRETAR GEN!

m MEGA£



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.66

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav a lui Tanasescu Lenuta comuna Lapusata ,

satul Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1418
din 29.03.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Tanasescu Lenuta din comuna Lapusata „sat Zarnesti , judetul Valcea,
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr.1017 din 01.03.2021,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. Isi 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform art.l,alin 1 din HG nr.4/2020, privind
stabilirea salariului de baza brutpe tara garantat la plata .

În temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emil urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.04.2021 se aproba modalitatea de plata a
indemnizatiei de insotitor,a lui Tanasescu Lenuta avand CNP-2551030382747 din comuna
Lapusata,satul Zarnesti,judetul Valcea,persoana cu handicap grav conform certificatul
nr.1017 din 01.03.2021,cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului ;
- Prefectului judetului Valcea;- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.
- Persoanei prevazute la art.1

LAPUSATA: 31.03.2021

CONTRASEMNEAZA PENT]

SECRETSGA AURELIAX;



COMUNA LĂPUŞATA
JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.65

Privitor la: Încetarea contractului individual de muncă al asistentului
personal Zugravu Margareta al persoanei cu handicap grav
din comuna Lapuşata, satul Beresti,judetul Valcea

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata Judetul Valcea ;

În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lăpuşata, Judetul Vâlcea, inregistrat sub nr.1417 din
29.03.2021 „prin care se propune încetarea asistentului personal a lui Zugravu Margareta
pentru persoana cu handicap grav Cazan Maria din comuna Lapusata,sat Beresti „Iudetul
Valcea,ca urmarea cereri depuse nr.1389 din 29.03.2021.

În conformitate cu prevederile art.81 alin.l din Legea nr.53/2003 — Codul
Muncii , republicata „cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 448/2006 ,
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelelor cu handicap, republicata , cu
modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art.196,alin([),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1. Începând cu data de 01.04.2021 încetează contractul individual de muncă
al asistentului personala Zugravu Margareta avand CNP-2541202382753, din comuna
Lapusata,sat Beresti,judetul Valcea , angajata la Cazan Maria persoana cu handicap grav
conform certificatului de incadrare in grad de handicap nr.3422 din 26.05.2014, avand CNP-
2320920382746 din comuna Lapusata,sat Beresti,judetul Valcea, ca urmarea cereri depuse
nr.1389 din 29.03.2021.

Art.2.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului ;
- Prefectului Judetului Valcea;-Consiliul Judetean Valcea ;

- Serviciul contabilitate.
LAPUSATA: 31.03.2021

CONTRASEMNEAZA PENTR!
SECRETAR GENERAL]



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZIȚIA NR.64

Privitor la : convocarea Consiliului Local al comunei Lapusata în şedinţa
ordinară din data de 31.03.2021

Joita Nicolae, primarul comunei Lapusata. Judeţul ;

Avândîn vedere proiectul cu ordineade zi înregistrat cu nr. 1308 din 23.03.2021, întocmit de
secretarul comunei Lapusata, Judetul Valcea

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) , art.134 alin(1) lit), alin.(5) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ :

În temeiul ar.196 alin(1) lib) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, emit
următoarea

DISPOZIŢIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Lapusata , judeţul Vâlcea, în şedinţa ordinară

din data de 31.03.2021, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Lapusata , comuna Lapusata , Judeţul
Vâlcea, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii dezi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizării Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local al comunei Lăpuşata, județul Vâlcea.

Iniţiator : primarul comunei Lapusata.
Avizare:comisiile de specialitate nr.1-3

2. Proiect de hotarare privind aprobarea reactualizării statutului comunei Lăpuşata,
judeţul Vâlcea.

Iniţiator : primarul comunei Lapus
Avizare:comisiile de specialitate nr. 3

Art2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamentele asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1 din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zise înmâncază consilierilor locali, conform
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrati

Art4. Prevederile prezentei dispoziții privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse la
îndeplinire de secretarul comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) şi art.243 alin.(1) lit.e) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comunicându-se primarului localității şi Instituţiei
Prefectului-Iudeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate.

Lapusata 23.03.2021

E PRIMAR 5, Contrasemnează bentru legalitate,
„JOITA NICOLAE, SECRETAR GENRAL COMUNA

Ă

Mega Aurejjan



JUDETUL VALCEA
COMUNA LAPUSATA

PRIMAR

DISPOZITIA NR.63

PRIVITOR LA : delegarea de atributii doamnei RunceanuElena Andreea, avand
functia publica de executie referent din cadrul compartimentul de
agricultura al apartului de specialitate al primarului comunci
Lapusata. judetul Valcea privind completarea si tinerea la zi, pe suport
dehartie si electronic, precumsi centralizarea datelor registrului
agricol

Joita Nicolac primarul comunei Lapusata „judetul Valcea :

Avand in vedere referatul intocmit de secretarul general al comunei Lapusata, inregistrat cu
nr.1186 din 17.03.2021, prin care se propune delegarea de atributii doamnei Runceanu Elena Andreea,
avand functia publica de executie referent din cadrul compartimentul de agricultura al apartului de

pecialitate al primarului comunei Lapusata, judetul Valcea privind completareasi tinerea la zi, pe
suport de hartie si electronic, precumsi centralizarea datelor registrului agricol, ca urmare a pensionarii
doamnei Tudora Maria, avand functia publica de executie consilier I, gradul profesional superior,
compartiment agricultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lapusata, judetul
Valcea, incepand cu data de 19.03.2021.

In conformitate cu prevederile art 155, alin1lit. e), art 438 alin 1 si 3 din OUG nr. 5
privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. „alin 196 alin.1 lit b) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare, emit urmatoarea :

/2019-

DISPOZITIE

Art.1 Incepand cu data de 19.03.2021, se delcaga atributiile privind completarea si tinerea la
Zi, pe suport de hartie si clectronic, precum si centralizarea datelor registrului agricol doamnei
Runceanu Flena Andreea, avand functia publica de executie referent din cadrul compartimentul de

zricultura al apartului de specialitate al primarului comunei Lapusata, judetul Valcea.
Art2 Incepand cu data de 19.03.2021 se reactualizeaza fisa postului cu noile atributii

conform anexei nr 1 care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.3 Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei :

- Primarului
- Prefectului Judetului Valcea.
- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
- Compartimentului contabilitate
- Doamnei Runceanu Andreea-Elena .

LAPUSATA : 19.03.2021

CONTRASEMB
SECRETAR GENI ip



COMUNA LAPUSATA

JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA NR.62

PRIVITOR LA : incetarea raporturilor de serviciu al doamnei Tudora Maria,
avand functia publica de executie consilierI, gradul profesional
superior, compartiment agricultura din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Lapusata, judetul Valcea

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea;
Avand in vedere referatul secretarului, inregistrat sub nr.1182 din 17.03.2021, prin care

se propune incetarea raporturilor de serviciu al doamnei Tudora Maria, avand functia publica
consilier1, gradul profesional superior, compartiment agricultura din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Lapusata, judetul Valcea, ca urmare a cererii doamnei
Tudora Maria, inregistrata cu nr.559 din 10.02.2021 la primaria comunei Lapusata, in vederea
iesirii la pensie anticipate a acesteia.

In conformitate cu prevederile Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art 516 lit a) si art 517, alin1lit d) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.196,alin 1, lit b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, emit urmatoarea :

DISPOZITIE
Art.1. Incepand cu data de 19.03.2021, inceteaza raporturile de serviciu al doamnei

Tudora Maria, avand functia publica de executie consilier 1, gradul profesional superior,
-ompartiment agricultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lapusata,

judetul Valcea, ca urmare a cererii doamnei Tudora Maria, inregistrata cu nr.559 din 10.02.2021
la primaria comunei Lapusata,in vederea iesirii la pensie anticipata a acesteia.

Art.2, Prezenta Dispozitie va fi comunicata prin grija secretarului comunei :

- Prefectului Judetului Valcea;
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
- Compartiment contabilitate;
- Primarului si persoanelor prevazutela art.1.

LAPUSATA: 19.03.2021

VIZAT PENTRU LEG
AC)

SECRETAR: AUBEANZI



COMUNA LĂPUŞATA
JUDEŢUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.61

ivitor la: Încetarea contractului individual de muncă al asistentului
personal Antonescu Elvis-Ilie al persoanei cu handicap grav
Vreavu Alexandrina din comuna Lapuşata , Judetul Vâlcea.

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea ;

În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistenţă socială din
cadrul aparatului propriu al primariei comunei Lăpuşata, Judetul Vâlcea, inregistrat
sub nr.1154 din 16.03.2021 „prin care se propune încetarea asistentului personal
Antonescu Elvis-llie pentru persoana cu handicap grav conform certificatulu
nr.5687din 06.11.2017 a lui Vrevu Alexandrina din comuna Lapusata, Judetul Valcea,
ca urmare decesului acesteia din data de 11.03.2021 conform certificatului de deces
nr.6 din 13.03.2021.eliberat de Primaria comunei Lapusata,judetul Valcea, incepand ca
data de 11.03.2021.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.1din Legea nr.53/2003 Codul
Muncii , republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si art.39,alind din Legea
nr. 448/2006,privind protectia si promovarea drepturilor persoanelelor cu handicap,
republicata , cu modificările si completările ulterioare :

In temeiul art.196, alin(1),lit (b), din Legea OUG .Nr.57/2019,privind Codul
Administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1. Începând cu data 11. 21, încetează contractul individual de muncă
al asistentului personal Antonescu Elvis-llie avand CNP-1900610381270 din comuna
Lapusata, satul Serbanesti, judetul Valcea,pentru persoana cu handicap grav conform
certificatulu nr.5687din 06.112017,a lui Vreavu Alexandrina avand CNP-
2290826382758,din comuna Lapusata, Judetul Valcea, ca urmare a decesului acesteia
din 11.03.2021 conform certificatuilui de deces nr.6 din 13.03.2021,eliberat de primaria
comunei Lapusata, judetul Valcea.

Art.2.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al
comunei Lapusata:-Primarului :

- Prefectului Judetului Valcea :

- Consiliul Judetean Valcea
;

- Compartimentul contabilitate

LAPUSATA: 16.03.2021

i
p |

CONTRASEMNEAZA PITA NICOLAR H-
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/



COMUNA LĂPUŞATA
JUDEŢUL VÂLCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.60

Privitor la: Angajarea asistentului personal Sturzu Valentina Cristi:
pentru persoana cu handicap grav Sturzu Lucrelia din comuna
Lapusata,Judetul Valcea

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata Judetul Valcea ;
În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistenţă sociuli

propriu al primariei comunei Lăpuşata. Judetul Vâlcea, inregistrat sub nr.1074 din Îl.0320?1 prin care se

propune angajarea asistentului personal a lui Sturzu Valentina Cristina, avand CNP-2950[31 351273 din
comuna Lapusata,sat Sarulesti judetul Valcea pentru persoana cu handicap grav Stuezu iucrelia avand
CNP-2570701384203 din comuna Lapuşata „sat Sarulesti, Judetul Vâlcea , conform ceriiiicatului medical

nr.3143 din 20.07.2020, emis de Comisia de Evaluarea a Personelor Adulte cu Handicap judetul Valcea
cu salariu brut de 2300 lei, gradatia 0. incepand cu data 10.03.2021.

În conformitate cu prevederile art.10,ali.1 din Legea nr.53/2003 republicata cu modilicariile si
completarile ulterioare „art 39,alin1,2 si3 din Legea 448/2006, privind protectia si promova dicpturilor
persoanelor cu handicap republicata „cu modificariilesicompletarile ulterioare,conform „i. alin.(l) din
HG.nr.4/13.01.2021, privind stabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la picta

In temeiul art.196,alin(1),lit(b), din Legea OUG „Nr.57/2019,privind codul s«divivistruliv emit

din casdrul aparatului

urmatoarea

DISPOZITIE

Art.1.Începândcu data de 10.03.2021 sc angajeaza doamnaSturzu Veleulint Couinalica la
Dumitru si Elena, avand CNP -2980131381273 din comuna Lapusata,sat Sarulesti, judetul Vo lec_ in fn
asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Sturzu Lucretia din comuna «puși. Sat Saralesti
Judetul Vâlcea, avand CNP-2570701384203 din comuna Lapuşata sat Sarulesti. Judeiul Valcci conform
certificatului medical nr.3143 din 20.07.2020, emisdeComisia de Evaluarea a Porsonc vi Aduile cu

Handicap „judetul Valcea , cu salariu brut de 2300 lei, gradatia 0, incepand cu data 10.02 202
Art. 2 (I)Contestatia poate fi depusa în termen de 20 zile calendaristice de + duri comunicarii

actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale,la sediul ordonatorului de crcdite
(2)Ordonatorii de credite solutioneaza contestatiile in termen de 30de zile co londaristiec.
(3)Impolriva modului de solutionare a contestatie persoana nemuliimiii se poale sdr

instantei de contecios administrativ sau „dupa caz,instantei judecatoresti competent: pouivi lin ieri

de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solurionarii contestat
Art SPrezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului:

“Primarului ;

Prefectului Judetului Valcea ;

- Consiliul Judetean Valcea
Compartiment contabilitate.

- Compartimentul Asistenta sociala
Doamnei Sturzu Valentina Cristina

LAPUSAT/A :10.03.2021.

VIZAT PENTR!

MEGA AUREL,



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.59

Privitor la: Acordarea alocatiei pentru sustinerea familie ca forma de sprijin
pentru familia cu venituri reduse si monoparentala alui Lrs
lonela-Daniela din comuna Lapusata , satul Serbanesti. judetul Nalee

Nicolae Joita primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru ordarea urior dl

sociala depusa de reprezentantul familiei al lui Ursu lonela Daniela sub nr.2/2021, cu domiciliul în comuni
Lapusata, satul Serbanesti, judetul Valcea prin care solicita acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei ca
forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala, pentru un numar de 2 (do) capii alati în

intretinerein suma de 164lei/luna În varsta de pana la 18 ani.
Vazand si referatul intocmit de Asistentul social din cadrul primariei comunei apasata

Judetul Valcea, inregistrat sub nr.812 din 25.02.2021 prin care propune emiterea unei di-pozitii privind
acordarea alocaliei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familia cu verii reduse si
monoparentalaal lui Ursu Ionela Daniela pentru un numar de 2 (doi) copii in suma de 16iilumii aliati În

intretinere in varsta de pana la 18 ani.
În conformitate cu prevederile art. 9.art.10 alin Lart 16 alin.1, din Lege

privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata completata , art.ILalin.2 din OUG sr

reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistentasociul: i OU nr 1200
pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modifici 3

compltarile ulterioare;
In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codu' siliinsirii mi

urmatoarea

DISPOZITIE

Ari.1.Incepand cu datade 01.03.2021 se aproba acordarea alocatiei pentr: «istinerea Fmilici
forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala a lui Ursu loncl Duric domiciliul
în comuna Lapusata,satul Serbanesti, judetul Valcea.avand CNP-2820216152486, perii îi doi
copii aflati în intretinere în suma de 164 lci/luna.

Art.2(1),Prezenta dispozitie poate fi contestata în termen de 30de zile de la comunice la primar
comunei Lapusata, judetul Valcea.

(2).Impotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumita se poate :drestÎntoni
Contencios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ, Legii nr.54

ArL3-Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comun
“Primarului :

Prefectului judetului Valcea;
-Agentia de prestatii sociale valcea :

Compartimentul de asistenta sociala:Persoanei prevazute la art.1

LAPUSATI 1.03.2021

PRIMARI
|| JOIA NICOLA!

VIZAT PENTRU L.

SECRETAR GENERAJ
MEGA AURFÎ



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.58

Privitor la: Acordarea alocatiei pentru sustinerea familie ca forma d

pentru familia cu venituri reduse si monoparentala a lui
Ilie Lucian din comuna Lapusata , satul Beresti, judeiul % sic

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru acordarea unor dsepionideasistenta
sociala depusa de reprezentantul familiei al lui Popescu Ilie Lucian sub nr.1/2021, cu domiciliul în comun

Lapusata, satul Beresti, judetul Valcea prin care solicita acordarea alocatiei pentru sustincsea omiliei ci

forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala, pentru un numar de

intretinerein suma de 150 lei/luna in varsta de panala 18 ani.
Vazand si reforatul intocmit de Asistentul social din cadrul primariei comunei Lapasati

Judetul Valcea, inregistrat sub nr.811 din 25.02.2021 prin care propune emiterea unei dispozitii privind
acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familii cu «cita reduse si
monoparentala,al lui Popescu Ilie Lucian pentru un numar de 2 (doi) copii în suma de 1511 1ilun aliati în
întretinere în varsta de panala 18 ani.

In conformitate cu prevederile art. 9.art.10 alinLart 16 alin.1, din Legea 2772011 cepublicil
privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata completata,art.ILalin.2 din OU ur03300 pont
reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociule O 12201

copii alfiai in

pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu n s

compltarile ulterioare;
În temeiul art.196,alin(l),li(b). din Legea OUG „Nr.57/2019,privind cucul dv tv emit

urmatoarea:
DISPOZITIE

Art.1.Incepand cudata de 01.03.2021 „se aproba acordarea alocatiei pentr
formade sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala a lui PopescuIli
in comuna Lapusata, satul Beresti, judetul Valcea „avand CNP-1800728382779, pentru un nimardeio
copii aflati in intretinere în suma de 150 lei/luna.

Ar.2(1).Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30de zile de lu comunicariliprioricomunei Lapusata, judetul Valcea.
(2).Impotriva raspunsului Iu contestatie, persoana nemultumita se poate «dr. lista: de

Contencios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ, Legii nr.544/2004
Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei L:(
“Primarului ;Prefectului judetului Valcea :

-Agentia de prestatii sociale valcea
-Compartimentul deasistenta sociala :

-Persoanei prevazute la arl.1

LAPUSATA:01.03.2021

MEGA AUREL,



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.57

Privitorla: Incetarea alocatiei pentru sustinerea familie ca fornia
pentru familia cu venituri reduse si monoparentalaaAurel din comuna Lapusata,satul Beresti, judetul Val

Nicolae Joita primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza referatului intocmit de colectivul de asistenta sociala din upurotul propriu
al primarie comunei Lapusata, judetul Valcea inregistrat sub nr.810 din 25.072
propune incetarea necuvenite alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de

«j

familia cu venituri reduse si monoparentala a lui Niculescu Aurel din comuna Lipusata.si
Beresti, judetul Valcea, pentru un numar de 2 (doi)copii în suma de 150 leloni ca urmare a
cereri depuse nr.691 din 18.02.2021(Niculescu Aurel este angajat)

In conformitate cu prevederile art. 32 din Legea 277/2010, republicata privind
alocatia pentru sustinerea familiei, din normelor metodologice de aplicare ii prevederilor
Legii nr 277/2010, aprobate prin HG nr.38/2011 si OUG nr.42/2013 peniru modificarea
Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,cu modificarile si completarile
ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l).li(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019, codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Ari.1 Începand cu data de 01.03.2021 inceteaza alocatia penis sustinerea
familiei ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse si monoparentala a lui
Niculescu Aurel avand CNP-1800201382711 din comuna Lapusata , satul Beresti, judetul
Valcea, pentru un numar de 2(doi)copii in suma de 150 lei/luna,ca urmare (Niculescu Aurel

este angajat) -

Art.2.Impotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumit: sc pozte adresa
Instantei de Contencios administrativ potrivit Legii contenciosului «d

nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art 3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija sec

Lapusata :

-Primarului ;-Prefectului judetului Valcea ;

-Agentia de Prestatii Sociale Valcea ;

ministrativ, Legii

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITAT



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.56

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav a lui Voican Gheorghe comuna Lapusa's.
satul Scorusu, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea:In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenia sociali din caliul

aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, in
din 25.02.2021 „prin care sc propune acordarea indemnizatiei lunare penirii persoana cu

handicap grav a lui Voican Gheorghe din comuna Lapusata „sat Scorusu.judetul Valcea
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr.782 din 08.02 2071. emis
de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile arl. Isi 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentan'
nr.268/2007, peniru aprobarea Normelor metodologice de aplicare erilor Legii n

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. republicat cu

modificarile si completarile ulterioare,conform  art.lalin 1 din HG »r.4/2020). privind

stabilirea ariului de baza brut pe tara garantat la plata .

În temeiul arl.196G,alin(l),lit(b), din Legea OUG „Nr.57/2019.privini codul
administrativ „emit urmatoarea :

di al copilului
ai legal si HG

DISPOZITIE

Ar1 Începand cu data de 01.03.2021 se aproba moda!
indemnizatiei de insotitor,a lui Voican Ghorghe avand CNP-1410727 2

Lapusata,satul Scorusu judetul Valcea, persoana cu handicap gravconform certilicuti
din 25.02.2021,cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poate [i contestata în termen de 30 zile de În dal
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art 3-Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusali
-Primarului;

- Prefectului judetului Valcea;- Consiliul Judetean Valcea
erviciul contabilitate.

- Persoanei prevazutela art.1
LAPUSATA: 01.03.2021

CONTRASEMNEAZA PENTRU
SECRETAR GENERAL COM

MEGA AUREI



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.55

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru pers
handicap grav a lui Nicola Claudiana comuna Lapus
satul Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valce:
In baza Referatului intocmit de compartimentul de a

aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistra: sub nr.808
din 25.02.2021 „prin caresepropune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Nicola Claudiana din comuna Lapusata „sat Zarnesti,judetul Valcea,

istenta sociala din cadrul

conform certificatului de incadrare in grad de handicap gravcu nr.651 din 15 21. emis

de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Vale
În conformitate prevederile art. Isi2.din Ordinului 794/2002 „privind aproburea

modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor lga'i si copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr
448/2006 privind protectia

si

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
modificarile si completarile ulterioare,conform  art.1,alin 1 din HG m.
stabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la plata .

În temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr57/2019.privind codu
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.l.Incepand cu data de 01.03.2021 se aproba modalitatea de plata a

indemnizatiei de insotitora lui Nicola Claudiana avand CNP-26809263827:10 lin comuni
Lapusata,satul Zarnesti, judetul Valcca persoana cu handicap gravconform ccriilicalul nr
din 15.02.2021,cu unsalariu net de 1386lci/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termende 30zile dc
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Ari.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului cc
-Primarului ;

- Prefectului judetului Valcea :

- Consiliul Judetean Valcea
erviciul contabilitate.

- Persoanci prevazute la art.1
LAPUSATA: 01.03.2021

Lapusata

CONTRASEMNEAZA PE?
SECRETAR GENERAT CER

MEGA AURELIAN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCE,

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.54

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoan: cu
handicap grava lui Manea Floarea comuna Lapusata
satul Zarnesri, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea :

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociali din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inre
din 25.02.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare peuru
handicap grav a lui Manea Floarea din comuna Lapusata „sat Zarnesti.iud
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr.390din (11.102.2
de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

În conformitate prevederile ari. Isi 2. din Ordinului 794/2002 ,

strai sub nr.807
IersOana CU

Valcea.

emis

cu handicap grav, precumsi adultului cu handicap grav sau reprezentan:
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pre
448/2006 privindprotectia si promovarea drepturilor persoanelor cu hand
modificarile si completarile ulterioare,conform art.1,alin 1 din HG
Stabilirea salariului de baza brutpe tara garantat la plata

În temeiul art.19,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/201“
ativ „emit urmatoarea :admini

DISPOZITIE
Ari.1.Incepand cu data de 01.03.2021 se aproba modalităt

indemnizatiei de insotitor,a lui Manea Floarea avand CNP-23105013:
Lapusata,satul Zarnesti judetul Valcea,persoana cu handicap grav conform ccrii'i
din 01.02.2021,cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile d ata
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunic! La

-Primarului ;
- Prefectului judetului Valcea;- Consiliul Judetean Valcea

erviciul contabilitate.
- Persoanei prevazute laart.1

LAPUSATA: 01.03.2021

ic plata a
3 din cormuna



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.53

Privitor la: Incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoan:i cu handicap
grav alui Sturzu Lucretia din comuna Lapusata satul Serulesti,
judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea :

În baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociali
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Val
din 25.02.2021 prin care se propune incetarea indemnizatiei de insotitor
handicap grav conform certificatul nr.3143 din 20.07.2020, a lui Sturzu Lu
Lapusata, sat Sarulesti,judetul Valcea, ca urmare a cereri depuse nr.620
care solicita asistent personal.

In conformitate cu prevederile art.7 alin.2 si arl.30 din HG.NI
modificarile si completariile ulterioare si ordinul nr.794/2002, privind
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind proteciia +

drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioz':
În temeiul art.196,alin(1),lit(b), din Legea OUG „Nr.57

administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.03.2021, inceteazaplata indemni :atic: d
pentru Sturzu Lucretia avand CNP-2570701384203 din com
Sarulesti,judetul Valcea „persoana cu handicap grav conform certific
20.07.2020,ca urmare a cereri depuse nr.620 din 15.02.2021.

Art.2.Prezenta dispozitie poale fi contestata in termen de 30 zile delolol
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comuni Lapus
“Primarului ;Prefectului judetului Valcea :

-Consiliul Judetean Valcea ;

-Compartimentul de contabilitate.

LAPUSATA :01.03.2021



COMUNA LĂPUŞATA
JUDEŢUL VÂLCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.52

Privitor la: Încetarea contractului individual de muncă al a:

personal Sturzu Valentina Cristina al persoanei cu handicap
grav Branet Maria din comuna Lapuşata, satu! Sconusu judetul

Valcea

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea
În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistență sociul? din cadrul

aparatului propriu al primariei comunei Lăpușata, Judetul Vâlcea, inregisirai sub ar405 din
25.02.2021 „prin care se propune încetarea asistentului personal a lui val na
Cristina pentru persoana cu handicap grav Branet Maria din comuna Lapus:ti sai Scorusit,
Judetul Valcea,ca urmarea cereri depuse nr.621 din 15.02.2021.

În conformitate cu prevederile art.81 alin1 din Legea nr.53 7003—Codul
Muncii , republicata „cu modificarile si completarile ulterioare si a Lesii 148/2006.privind protectia si promovarea drepturilor persoanelelor cu handicap. ;opublicata , cu
modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG „Nr.57201% pri ind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1 Începând cu data de 01.03.2021 încetează contractul ind
al asistentului personala Sturzu Valentina Cristina avand CNP-2980131
Lapusata,sat Sarulesti,judetul Valcca,angajata la Branct Maria per
conform certificatului de incadrare in rad de handicap nr.3124din 20
2620302284376 din comuna Lapusata,sat Scorusu judetul Vak
nr.621 din 15 2021,

Art.2.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija s
“Primarului ;

- Prefectului Judetului Valcea :

-Consiliul Judetean Valcea :

- Serviciul contabilitate.
LAPUSATA: 01.03.2021

CONTRASEMNEAZA PENTRU LECA
SECRETAR GENERAL COX!

MEGA AURELIAN



COMUNA LĂPUȘATA
JUDEŢUL VÂLCEA“ *

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.51

Privitor la: Încetarea contractului individual de muncă al «

personal Sturzu Iuliana al persoanei cu handic
din comuna Lapuşata, satul Scorusu judetul Vale

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea ;

În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistență «ociu'% din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lăpuşata, Judetul Vâlcea, inregistra? sub nr. 804 din
25.02.2021 „prin care se propune încetarea asistentului personala lui Sturzu “liane pentru
persoana cu handicap grav Sturzu Nicolae Darius din comuna Lapusata,sai Scorusi Judetul
Valcea,ca urmarea cereri depuse nr.583 din 12.02.2021.

În conformitate cu prevederile art.81 alin. din Legea nr. 53 7003—Codul
Muncii , republicata „cu modificarile si completarile ulterioare si a Legiin:445/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelelor cu handicap r-publicata cu
modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG „Nr.57201%. ind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Începând cu data de 01.03.2021 încetează contractul individual de muncă
al asistentului personala Sturzu luliana avand CNP-287 102728
Lapusata,sat Scorusu, judetul Valcea

, angajata la Sturzu Nicolae Darius persoanei cu
handicap grav conform certificatului de incadrare in grad de cap nr966 din
11.10.2019, avand CNP-5090311385564 din comuna Lapusata,sat Scorusu. judetul Valcea,

Ca urmarea cereri depuse nr.583 din 12.02.2021.
Art.2.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata

-Primarului;
- Prefectului Judetului Valcea :

-Consiliul Judetean Valcea ;

- Serviciul contabilitate.
LAPUSATA: 01.03.2021

Îi muna

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALI AL

SECRETAR GENERAL CON UNA

MEGA AURE



JUDETUL VALCEA
COMUNA LAPUSATA

PRIMAR

DISPOZITIA NR.50

PRIVITOR LA:Acordarea gradatici corespunzator transei de vechime
Runceanu Elena Andreca avand functia publica de executie
referent gradul profesional asistent compartiment agricultura
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Lapusata, Judetul Valcea

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata judetul Valcea :

Vazand si referatul intocmit de Secretarul comunei Lapusata „judetul Valcea
„inregistrat sub nr. 850 din 1.03.2021, prin care se propune acordarea Gradatiei
corespunzator transei de vechime

, doamne Runceanu Elena Andreca functia publica de
exccutie referent gradul profesional asistent compartiment agricultura
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Lapusata, Judetul Valcea avand gradatia 2 trecandu-se la gradatia 3, acordandu-se un spor
de vechime de 5 % la salariul de incadrare incepand cu data de 01.03.2021.

Vazand si cererea depusa de doamna Runceanu Elena Andreea, inregistrata sub nr.
800 din 25.02.2021, în care solicita acordarea Gradatiei corespunzator transci de vechime
din gradatia 2 în gradatia3.

In conformitate cu prevederile art 155 alin 5, lit e) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, art.10 alin 1,2.3, si 4 din Legea nr
153/2017 Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , cu
modificarile si completarile ulterioare:

În temeiul art. 196„alin 1 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare, emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1. Incepand cu data de 01.03.2021, se aproba gradatia corespunzatoare transei de
vechime doamnei Runceanu Elena Andreea, avand functia publica de executie referent
eradul profesional asistent compartiment agricultura din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei  Lapusata, Judetul Valcea, acordandu-se un spor de vechimede 5 % la
salariul de baza avut anterior, trecandu-se de la gradatia 2 la gradatia 3, dupa cum
urmeaza :

100 lei (Salariu de baza conform HCL Nr 10/2020)
S1=3100 x 17,5% ( sporde vechime) = 543 lei
S2= S+ S1 =3100+543= 3643 lei - total salariul brut la data 01.03.2021

Art2 (1) Contestatia poate fi depusa în termen de 20 zile calendaristice de la data
comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului
de credite.



(2) Ordonatorul de credite solutioneaza ontestatiile in termen de 30 zile
calendaristice.

(3) Impotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemultumita se poate
adresa instantei de contencios administrativ, sau dupa caz, instantei judecatoresti
competente, potrivit legii, in termen de 30 zile calendaristice de la data comunicarii
solutionarii contestatii

Art.3 „Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei:
- Primarului :

Prefectului Judetului Valcea.
-Compartimentului contabilitate
-Doamnei Runceanu Elena Andreea

LAPUSATA:

CONTRASE!
SECRET

PRIMAR
JOITA NICOLAE



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DIPSOZITIA NR. 49

Privind : Incetarea suspendarii contractului individual de muncă a doamnei
Oprea Cristina Valentina avand functia de Asistent medical comunitar
din cadrul aparatului de specialitateal primarului comunei
Judetul Valcea, pentru concediu de cresterea si ingri
la2ani

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea ;

Avand în vedere referatul nr. 849 din 1.03.2021. intocmit de secretarul comunei Lapusata Judetul
Valcea, prin care propune emiterea Dispozitiei de catre primarul localitatii, privind incetarea suspendarii
contractului individual de muncă a doamnei Oprea Cristina—Valentina, avand functia de Asistent medical
comunitar dincadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lapusata , Judetul Valcea, pentru
concediu de cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani, ca urmare a cererii depuse de către doamna Oprea
Cristina Valentina înregistrată la nr. 446 din 2.02.2021, prin care solicit incetarea suspendarii contractului
individual de muncă, pentru concediul de creşterea si ingrijirea copilului Oprea Constantin- Mateo,
identificat prin codul numeric personal 5/905/5385569, până la împlinirea vârstei de 2 ani.

În conformitate cu prevederile art. SI alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată de Legea nr. 132/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare -

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, emit următoarea:
DISPOZITIE

Art.l Incepand cudata de 1.03.2021 inceteaza suspendarea contractului individual de munca a
doamnei Oprea Cristina Valentina avand functia de Asistent medical comunitar din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Lapusata , Judetul Valcea.

Art:2 Cu aceasta data se reia plata drepturilor salariale ale d-nei Oprea Cristina Valentina si i se
stabileste salariul de incadrare de 3850 lei. la care se adauga un spor de vechime pentru gradatia | în cuantum
de 289 lei, rezultand un salariu total brut de 4139 lei

Art3 Se aproba fisa postului de asistent medical comunitar conform anexei | care face parte
întegrata din prezenta dispozitie.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se desomneaza serviciul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

Art 5. Prezenta dispozitie se va comunica prinerija secretarului comunei :

- Primarului
- Institutiei Prefectului Judetului Valcca
- Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
- Doamnei Oprea Cristina Valentina

LAPUSATA: 1.03.2021

Contrasemt
SECRF

ă pentru legalitate,
n



COMUNA LĂPUŞATA
JUDEŢUL VÂLCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.93

Privitor la: Încetarea contractului individual de muncă al asistentului
personal Nicola Elena al persoanei cu handicap grav
Budurascu Maria Madalina din comuna Lapuşata ,

Judetul Vâlcea.

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea ;

În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lăpuşata, Judetul Vâlcea, inregistrat sub nr.2626
din 23.06.2021 „prin care se propune încetarea asistentului personal Nicola Elena pentru
persoana cu handicap grava lui Bodurascu Maria Madalina din comuna Lapusata, Judetul
Valcea, ca urmare modificari gradului de handicap din grav conform certificatului de
handicap nr.4842 din 18.12.2007 in gradul accentuat, conform certificat nr.2290 din
10.06.2021 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Valccasi
cererea depuse de Nicola Elena nr.2616 din 22.06.2021.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.1din Legea nr.53/2003 Codul Muncii ,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 448/2006,privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelelor cu handicap, republicata , cu modificările si
completările ulterioare ;

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind Codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Începând cu data 10.06.2021, încetează contractul individual de muncă al
asistentului personal Nicola Elena avand CNP-2620211382747 din comuna Lapusata, satul
Zamesti, judetul Valcea, pentru persoana cu handicap grav a lui Bodurascu Maria Madalina
CNP-2881219385597 din comuna Lapusata, Judetul Valcea, ca urmare modificari gradului
de handicap din grav conform certificatului de handicap nr.4842 din 18.12.2007 in gradul
accentuat, conform certificatului nr.2290 din 10.06.2021 eliberat de Comisia de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap Valcea si cererea depuse nr.2616 din 22.06.2021

Art.2.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului;
- Prefectului Judetului Valcea ;

-Consiliul Judetean Valcea ;

- Compartimentul contabilitate
- Nicola Elena

LAPUSATA: 23.06.2021

CONTRASEMNEAZA PI
SECRETAR GENERAY

MEGA AURELIA?



JUDETUL VALCEA
COMUNA LAPUSATA

PRIMAR

DISPOZITIA NR.92

PRIVITOR LA : indreptarea erorii materiale strecurata in continutul
Dispozitei Primarului nr.90 din 10.06.2021

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea ;

Avand in vederea referatul nr.2625 din 23.06.2021, prin care se propune
indreptarea erorii materiale strecurata in continutul Dispozitiei Primarului nr.90din
10.06.2021 in sensul ca în cuprinsul Dispozitiei s-a strecurat din eroare al temei legal,
respectiv art 154 alin 5 lit e din OUGnr 57/2019, privind Codul administrativ , corect
fiindart.155 alin 5 lit e din OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ.

În temeiul art. 196 „alin 1 lit b OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ
emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.l Incepand cu data emiterii dispozitiei se dispune indreptarea erorii
materiale strecuratain continutul Dispozitiei Primarului nr.90 din 10.06.2021 in sensul
ca in cuprinsul Dispozitiei s-a strecurat din eroare al temei legal , respectivart. 154
alin 5 lit e din OUG nr 57/2019, privind Codul administrativ , corectfiind art.155 alin 5
lite din OUGnr 57/2019, privind Codul administrativ.

Art2 Restul prevederilor din Dispozitia nr. 90 din 10.06.2021, raman
valabile.

Art.3 „Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija scorctarului comunei :

- Primarului :

- Prefectului Judetului Valcea.
- Domnului Zarnescu Oratiu- Constantin

LAPUSATA : 23.06.2021

Contrasembează pentru



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR9I

Privitor la : convocarea Consiliului Local al comunei Lapusata în şedinţa
ordinară din data de 17.06.2021

Toita Nicolae , primarul comunei Lapusata, Judeţul Vâlcea :
Având în vedere proiectul cu ordinca de zi înregistrat cu nr.2490 din 11.06.2021, întocmit desecretarul comunei Lapusata, Judetul Valcea
În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) , art.134 alin(1) lita), alin(5) din 0UG.nr.57/2019 privind Codul administrativ:În temeiul art.196 alin.(1) litb) din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, emiturmătoarea:

DISPOZIŢIE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Lapusata , județul Vâlcea, în şedinţa ordinarădin data de 17.06.2021, ora 14,00 la sediul Consiliului Local Lapusata , comuna Lapusata , JudeţulVâlcea, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi:

1.Proiectde hotarare privind numirea noului administrator la Serviciul Public de Alimentare
cu Apa si Canalizare Lapusata „cu personalitate Juridica in subordinea Consiliului local Lapusata ,Judetul Valcea

Iniţiator : primarul comunei Lapusata.
Avizare : comisiile de specialitate nr. 1-3

An. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamentele asupraproiectelor de hotă Pe proiectul ordinii de zi la art.l din prezenta dispoziţie.Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sc înmânează consilierilor locali, conformprevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art4. Prevederile prezentei dispoziții privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse laîndeplinire de secretarul comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) şi art243 alin.(1) lit.e) dinC-U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, comunicându-se primarului localități și InstituţieiPrefectului-Judeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate.

Lapusata 11.06.2021

Contrasemni
SECRETART)

ă pentru legalitate,
îRAL, COMUNA



JUDETUL VALCEA
COMUNA LAPUSATA

PRIMAR

DISPOZITIA NR90

PRIVITOR LA:Incetarea contractului îndividul de munca al domnului Zarnescu
Oratiu- Constantin in functia de serviciu la Serviciul public de
Alimentare cu apa si Canalizare — functie contractuala de
conducere in cadrul Consiliului Local Lapusata , Judetul Valeca

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata judetul Valeca
:

Vazand referatul intocmit de viceprimarul localitati. inregistrat sub nr.2447 Cin
10.05.2021, prin care propune emiterea dispozitiei cu privire la demisia domnului

Zarnescu Oratiu - Constantin avand functia de Serviciu la Serviciul Public zii

Alimentare cu Apa si Canalizare — functie contractuala de conducere in cadrul Consi
Local Lapusata , Judetul Valeca

Vazand cererea de demisie a domnului Zarnescu Oratiu - Constantin avand functia
de Sef serviciu la Serviciul public de Alimentare cu Apa si Canalizare — funelie contractuala
de conducere in cadrul Consiliului Local Lapusata , Judetul Valeca . inregistrata la nr.2115 dir
10.05.2021 la primaria comunei Lapusata, Judetul Valcea, începand cudata de 10.06.2021

Avand in vedere prevederile art.81 alin! din Legea nr.53/2003-Codul munci
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.si art.154 alin 5 lit e din OUCG
nr.57/2019, privind Codul administrativ . cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.196 alin 1 lit b din OUG nr .57/2019, privind Codul administra:
emit urmatoarea

DISPOZIT

Art.1. Incepand cu data de 10.06.2021.inceteaza contractul individul de munca zi
domnului Zarnescu Oratiu - Constantin avand functia de de Sef serviciu la Serviciul publi
de Alimentare cu Apa si Canalizare. ca urmare a demisiei acestuia , inregistrata la nr. 2115
din 10.05.2021

Art.2 Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului genara! de comuna
- Primarului

- Serviciului public de Alimentare cu Apasi canalizare Lapusata
- Prefectului Judetului Valcec
- Domnului Zarnescu Oratiu- Constanntin

PENTRU
COMUN,

GALITAT

MEGA AUR



COMUNA LĂPUŞATA
JUDEŢUL VÂLCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.89

Privitorla: Încetarea contractului individual de muncă al asistentului
personal Presura Ioana al persoanei cu handicap grav

Presura Irina din comuna Lapuşata, satul Brosteni judetul Valcea

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata Judetul Valcea;În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistenţă socială din cadrul
aparalului propriu al primariei comunei Lăpușata, Judetul Vâlcea, inregistrat sub nr.2409 din
07.06.2021 „prin care se propune încetarea asistentului personal Presura loana pentru
persoana cu handicap grav Presura Irina din comuna Lapusata,sat Brosteni „Judetul
Valcea incepand cu data de 07.06.2021.

Vazand cererea depusa de doamna Presura Ioana nr.2381 din 03.06.2021si a
deciziei medicale asupra capacitatii de munca nr.1371 din 03.06.2021solicitand incetarea
drepturilor salariale incepand cu data de 07.06.2021.

În conformitate cu prevederile art.61, lit.c din legea nr. 53/2003 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 448/2006 , privind protectia si

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata , cu modificările si

completările ulterioare ;

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din OUG Nr.57/2019,privind codul administrativ
emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1. Începând cu data 07.06.2021 încetează contractul individual de muncă al
asistentului personal Presura Ioana avand CNP-2610130386345, din comuna Lapusata, sat

udetul Valcea, pentru persoana cu handicap grav Presura Irina din comuna
Lapusata,sat Brosteni,judetul Valcea, ca urmarea a cereri depuse nr. 2381 din 03.06.2021.

Art.2.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata:-Primarului ;
- Prefectului Judetului Valcea ;

-Consiliul Judetean Valcea ;

- Serviciul contabilitate.
LAPUSATA:07.06.2021

SECRETAR GF; :

MEGA AURELIAN
|



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.88

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav a lui Garloiu Gheorghe comuna Lapusata ,
satul Beresti, judetul Valcea.

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2360
din 02.06.2021 „prin care sc propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Garloiu Gheorghe din comuna Lapusata „sat Beresti , judetul Valcea,
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr. 2070 din 20.05.2021,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. 1si 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform art.1,alin 1 din HG nr.4/2024, privind
stabilirea salariului de baza brut pe tara garanta: la plata .

In temeiul art.19,alin(1),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.06.2021 se aproba modalitatea de plata a
indemnizatiei de insotitor,a lui Garloiu Gheorghe avand CNP-1501001382767 din comuna
Lapusata,satul Beresti,judetul Valcea,persoana cu handicap grav conform certificatul nr.2070
din 20.05.2021 „cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata:-Primarului;ului judetului Valcea ;

- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.

- Persoanei prevazute la art.1
LAPUSATA: 02.06.2051.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENEI

MEG,



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.87

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap gravalui Proteasa Elena comuna Lapusata ,

satul Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2347
din 31.05.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Proteasa Elena din comuna Lapusata „sat Zarnesti , judetul Valcea,
conform certificatului de incadrare în grad de handicap grav cu nr. 2113 din 24.05.2021,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. Isi 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legalsi HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform arl.lalin 1 din HG nr.4/2024, privind
stabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la plata .

În temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE
Art.1.Începand cu data de 01.06.2021 se aproba modalitatea de plata a

indemnizatiei de insotitor,a lui Proteasa Elena avand CNP-2320912382746 din comuna
Lapusata,satul Zarnesti,judetul Valceaporsoana cu handicap grav conform certificatul
nr.2113 din 24.05.2021 „cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poatefi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului;
- Prefectului judetului Valcea ;

- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.

- Persoanei prevazute la art.1
LAPUSATA: 02.06.2021.

SECRETAR GENERAI
MEGA AUREI



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.86

Privitor la: Incetarea alocatiei pentru sustinerea familie ca formade spijin
pentru familia cu venituri reduse si monoparentala a lui Surdu

Dan Constantin din comuna Lapusata, satul Sarulesti, judetul
Valcea.

Nicolae Joita primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza referatului intocmit de colectivul de asistenta sociala din aparatul propriu
al primarie comunei Lapusata, judetul Valcea inregistrat sub nr.2346 din 31.05.2021,prin
care propune incetarea necuvenite alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin
pentru familia cu venituri reduse si monoparentala a lui Surdu Dan Constantin din comuna
Lapusata,satul Sarulesti, judetul Valcea, pentru un numar de 2(doi)copii in suma de 164
lei/luna „ca urmare a cereri depuse nr.2304 din 27.05.2021(Surdu Dan Constantin plecat la
muncain strainatate).

In conformitate cu prevederile art. 32 din Legea 277/2010, republicata privind
alocatia pentru sustinerea familiei, din normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr 277/2010, aprobate prin HG nr.38/2011 si OUG nr.42/2013 pentru modificarea
Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,cu modificarile si completariile
ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ ,emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.06.2021 inceteaza alocatia pentru sustinerea
familiei ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse si monoparentala a lui Surdu
Dan Constantin avand CNP-1910407385600 din comuna Lapusata , satul Sarulesti, judetul
Valcea, pentru un numar de 2(doi)copii in suma de 164 lei/luna,ca urmare (Surdu Dan
Constantin este plecat la muncain strainatate).

Art.2.Impotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumita se poate adresa
Instantei de Contencios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ, Legii
nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art 3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei
Lapusata: -Primarului ;

Prefectului judetului Valcea;-Agentia de Prestatii Sociale Valcea;artimentul de asistenta sociala ; Ă

ei prevazute la .

LAPUSATA :02.06.2021
PRIMAR || _- CONTRASEMNEAZAPE!

“JOITA NICOLAE SECRETAR GFNI



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.85

Privitor la: Incetarea ajutorului social a lui Surdu Dan Constantin
din comuna Lapusata,satul Sarulesti „Judetul Valcea

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2345
din 31.05.2021, prin care se propune incetarea ajutorului social a lui Surdu Dan Constantin
din comuna Lapusata, sat Sarulesti, judetul Valcea,in suma de 442 lei/luna, pentru 4(patru)
persoane,ca urmarea cereri nr.2304din 29.05.2021(Surdu Dan Constantin plecat la munca in
strainatate) si neindepliniri conditiilor prevazute delege inceteaza plata acesteia incepand cu
01.06.2021.

In conformitate cu prevederile art.35 alin 1, lit.a) din HG 50/2011, pentru
modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001, privind venitul minim garantat si HG nr 778/2013 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.06.2021 se inceteaza plata ajutorului social in suma
de 442lei/luna pentru 4(patru)persoane,a lui Surdu Dan Constantin avand CNP-
2691023382749 din comuna Lapusata,sat Sarulesti,judetul Valcea, ca urmarea cereri
nr.2304din 29.05.2021(Surdu Dan Constantin plecat la munca instrainatate) si neindepliniri
conditiilor prevazute de lege.Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului;-Prefectului judetului Valcea;
-Agentia Judeteanade Plati si Inspectie Sociala Valcea;-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutela art.1
LAPUSATA:02.06.2021



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.84

Privitor la : convocarea Consiliului Local al comunei Lapusata în şedinţa
ordinară din data de 28.05.2021

Joita Nicolae . primarul comunei Lapusata, Judeţul Vâlcea :

Având în vedere proiectul cu ordineade zi înregistrat cu nr. 2259 din 21.05.2031, întticmit de
secretarul comunei Lapusata, Judetul Valea :

În conformitate cu prevederile art.133 alin(1) , art.134 alin.(1) lit.a), alin(5) din O.U.G.
7/2019privind Codul administrativ :

În temeiul art.196 alin.(1) litb) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. emit
următoarea :

nr.

DISPOZIȚIE:
Art.l. Se convoacă Consiliul Local al comunei Lapusata , județul Vâlcea, în şedinţa ordinară

din data de 28.05.2021, ora 13.00 la sediul Consiliului Local Lapusata , comuna Lapusata , Judeţul
Vâlcea, cu următoarele materiale înscrise peproiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.
Iniţiator : primarul comunei Lapusata

Avizare:comisiile de specialitate nr.1-3
2. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind

obiectivul de investitii „, Foraj Alimentare cu apa , comuna Lapusata . satul Zărneşti. Judetul
Valet

Iniţiator*primarul comunei Lapusata.
Avizare:comisiile de specialitate nr.1-3

3. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
obiectivul de investitii „„ Foraj Alimentare cu apa, comuna Lapusata . satul Şerbăneşti . Judetul

Vale
Iniţiator : primarul comunei Lapusata.
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3

Ar.2, Consilierii locali sunt invitațisăformuleze şisădepună amendamentele asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.l din prezenta dispoziție

Art-3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sc înmânează consilierilor locali, conform
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ar4, Prevederile prezentei dispoziții privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse la
îndeplinire de sceretarul comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) şi art.243 alin.(1) lit.e) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. comunicându-se primarului localității și Instituţiei
Prefectului-Judeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate

Lapusata 21.05.2021

Contrases

Mega Aurelian



PRIMARIA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 83
PRIVITOR LA : desemnarea temporara a Dnei Zorlescu Maria, referent in cadrul

compartimentului buget

—
contabilitate al Comunei Lapusata, Jud. Valcea, persoana responsabila cu

efectuarea operatiunilor de incasari si plati din conturile Serviciului Public de Aplimentare cu ApasiCanalizare Lapusata

Joita Nicolae. primarul localitatii Lapusata, Jud. Valcea:
Având în vedere referatul intocmit de Dna Ciuculan Dragulescu Carmen — inspector in cadrul

compartimentului buget-finante înregistrat sub nr.2116/ 10.05.2021;
În conformitate cu prevederile :

- Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publicelocale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,

Ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
Vazand adresa Biroului Trezorerie si Contabilitate Publica Babeni VLBB_TRZ_0000476-
2021/15.04.202

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit. B coroborat cu prevederile art.155 alin 1, lit d din: din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art.l Se desemneaza Dna Zorlescu Maria referent în cadrul compartimentului buget —
contabilitate al Comunei Lapusata persoana imputernicita sa efectueze operatiuni de incasari si plati din
contul Serviciului Public de Aplimentare cu Apa si Canalizare Lapusata incepand cu data emiterii
prezentei dispozitii, respectiv 10.05.2021 pana la angajarea unei persoane in functia de contabil al

- acestui serviciu
Art? Prezenta dispoziție se comunică pringrija secretarului general al comunei Lapusata:

- Instituţiei Prefectului Județul Valcea,
- “Trezoreriei Babeni,
- Compartimentului co,
- Dnei Zorlescu

lbilitate

fs
PRIMAR, /'-,

JOITA NICOLAE
Contrasemneaza pei

SECRETAR
MEGA AURI

LAPUSATA 10.05



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 82

Privitor la: Modificarea cuantumului si numarului de membrii la alocatiei pentru
sustinerea familie ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse
si monoparentala a lui Balaban Florentina Maria din comuna Lapusata,
Satul Beresti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea ;

In bazareferatului inregistrat sub nr.2074 din07.05.2021, intocmit de Colectivul de asistenta
sociala din aparatul propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, prin care se propune modificarea
cuantumului a alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si
monoparentala, a lui Balaban Florentina-Maria din comuna Lapusata „satul Beresti, judetul Valcea, ca urmare
cereri si declaratici pe propia raspundere nr.3 /2021 depusa de Balaban Florentina Maria din comuna
Lapusata, satul Beresti, judetul Valcea, in suma de 246 lei/luna, pentru 3(trei)copii, ramanand la plata suma
de 164lei/luna, pentru un numar de 2(doi) copii aflati in intretinere in varsta de pana la 18 ani, ca urmare
reduceri veniturilor si membriilor din familie (Balaban Bianca Florentina a implinit varsta de 18 ani).

În conformitate cu prevederile art. 23, alin.1, 23 si 5 din Legea 277/2010, republicata privind
alocatia pentru sustinerea familiei, coroborat cu art.ILalin.4 din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala si HG nr.1291/2012 pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 277/2010 prin HG nr.38/2011 siOUG nr.42/2013 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG .Nr.57/2019 privind codul administrativ „emit
urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.05.2021, se aproba modificarea cuantumului si numarului de
membrii la alocatiei pentru sustinerea familie ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si
monoparentala, a lui Balaban Florentina Maria din comuna Lapusata „satul Beresti judetul Valcea avand
CNP-2821022585579, ca urmare cereri si declaratiei pe propia raspundere nr.3/2021 depusa de Balaban
Florentina Maria din comuna Lapusata, satul Beresti, judetul Valcea, în suma de 246 lei/luna, pentru
3(doi)copii, ramanand la plata suma de 164lei/luna, pentru un numarde 2(doi) copii aflati în intretinere in
varsta de pana la 18 ani, ca urmare «educeri veniturilor si membriilor din familie (Balaban Bianca Florentina
a implinit varsta de 18 ani).

Art 2(1).Prezenta dispozitie poate fi conte:
primarul comunei Lapusata, judetul Valcea.

(2) Impotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumita sc poate adresa Instantei de
Contecios administrativ potrivit Legii contenciosului ad , Legii nr.544/2004.

Art 3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :

“Primarului ;

Prefectului judetului Valcea ;
-Agentia de prestatii sociale Valcea ;

“Compartimentul de asistenta sociala ;
-Persoanci prevazute la art.1

în termen de 30 de zile de la comunicare la

CONTRASEMNEAZA PEI

SECRETAR GENERAL
MEGA AUREL



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 81

Privind: nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a localitătii
Lapusata care vor distribui produse raționalizate către populație

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata, Judetul Valcea
În urma adresei nr.545/2021, primită din partea Structurii

Probleme Speciale Vâlcea, privind numirea responsabilului cu evidența militară
În baza prevederilor art. 42 alin (1) şi ale art. 47 lit.

„d”
din Legea nr. 477/2003 privind

pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare,
Având în vedere prevederile art. 20 lit. „m* din Ordonanța nr. 1/1999 privind regimul stării

de asediuși regimul stării de urgență cu modificările şi completările ulterioareşi cele ale Ordinului
comun nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor pentru elaborarea programelor de desfacere a
mărfurilorprin introducerea sistemului dedistribuire către populație a principalelor produse
alimentareși nealimentare pe bazăde rații și cartele, în caz de mobilizare saude război.

In temeiul art.196 (1) lit. b,din OUG nr.57/2019, privind codul administrativ „ emit

Teritoriale pentru

urmatoarea :

DISPOZIT

Art. 1 Distribuirea produselor raționalizate către populație, la mobilizarea sau război, se face
după cum urmează:

Pentru produse alimentare/ nealimentare
- PF PRESURA VIOREL

SC BRICUS COMSRL
-II MANGEAC
- UDREA PETRE

BRICUS COM.SRI,
Art. 2 Agenţii economici nominalizați vor lua măsuri pentruasigurarea unor condiții optime

de păstrare și distribuire a produselor raționalizate. Furnizorii şi cantităţile de produse cele veți
distribui însistem raționalizat vă vor fi comunicate în perioada de preconflict.

Art. 3 Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare a consiliului local al UAT comunei
Lapusata răspunde de întocmirea și distribuirea la timp a tabelelor nominale cu persoanele
îndreptățite să primească produse raționalizate.

Art. 4 Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoştinţă agenților nominalizați. prin grija
secretarului comisiei pentru probleme de apărare.

Lapusata 07.05.2021

PRI»
Ji

Y Contrasemni u pentru
legalitate,

SECRETAR GEN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 80

privind actualizarea comisi i pentru problemede apararein cadrul primariei comunei Lapusata,
Judetul Valcea

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata, Judetul Valcea -

În urma adresei , nr.545/2021, primită din partea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale
Vâlcea, privind numirea responsabilului cu evidența militară,

În conformitate cu prevederile art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004, în baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003
privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și conplerările
ulterioare.

In temeiul art.196 (1) lit. b,din OUG nr.57/2019, privind codul administrativ , emit urmatoarea

DISPOZIȚIE

Art. 1. Începând cu datade 7.05.2
apărare, compusă

21 în cadrul „se numeşte Comisia pentru probleme de

- Udrea Dumitru preşedintele comisiei (persoană cu funcție de conducere)
- Mega Aurelian - secretarul comisiei
- Zamfirache Cornelia - membru
- Mitea Cosmin — Claudiu - membru

- Badica Elena - membru
Art. 2. Comisia pentru probleme de apărare răspunde în fața conducătorului instituției de

întreaga pregătire pentru apărare.
Art. 3. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfăşurarea

ților cu informații clasificate, conform legii
Art. 4. Comisia întocmește anual planul de activitate şi are următoarele atribuții principale:
a) organizează, coordonează şi îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei

naționale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoarăîncadrul instituției / operatorului economic,
it legii:

) stabilește măsurile tehnico-organizatorice pentru instituție / operatorul economic în caz de
mobilizare și responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acestei

€) elaborează și actualizează documentele de mobilizare;
d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; după caz,

activitățile privind capacitățile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de desfăşurare a lucrărilor.
măsurilor și acțiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; după caz, derularea contractelor
Teferitoare la pregătirea pentru apărare: dup caz. modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în
acest scop:

e) elaborează propunerile pentru proiectul Planului de mobilizare și. după caz, al Planului
anual de pregătire a economiei naționale pentru apărare:

0) analizează anual, în primul trimestru. stadiul pregătir
şi acțiunile necesare pentru îmbunătățirea acestuia;

£) întocmește propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesarerealizării măsurilor și acțiunilor de pregătire pentru apărare;
h) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu

are și stabileşte măsurile



î) monitorizează activitățile de întocmire şi transmitere a fişei cu existentul bunurilor
rechiziționabile, a fişei de evidență a persoanelor pentru prestări servicii în interes public, a cererii de
mobilizare la locul de muncă, precum şi actualizările acestora, conform precizărilor legale.

Art.

5.
Comisia va înainta, în termenele cerute, lucrările solicitate de Structura Teritorială

pentru Probleme Speciale Vâlcea.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se împuternicesc membrii comisiei.
Art. 7. Prezenta dispoziție se va comunica, prin grija secretarului general al UAT, membrilor

comisiei pentru probleme de apărare şi la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vâlcea.

Lapusata 07.05.2021 LSEplegalitate,
SECRETAR GENE=Mega Atirel p



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZIȚIA NR. 79

privind numirea responsabilului cu evidența militară

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata, Judetul Valcea
În urma adresei nr.54//2021, primită din partea Structurii Teritoriale pentru Probleme

Speciale Vâlcea, privind numirea responsabilului cu evidența militară,
în conformitate cu Legea nr.446/2006, pregătirea populației pentru apărare, completată şi

modificată cu Legea nr. 128/2012;
11.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare la mobilizare şi pe timp de

război cu personal cu obligații militare. completată şi modificată cuH.G. nr.946/2012;
Legea nr.477/2003, pregătirea economiei naționale şi a teritoriului pentru apărare;
H.G. nr.370/2004. normede aplicare a Legii nr.477/2003:
In temeiul art.196 (1) lit. b.din OUG nr.57/2019 , privind codul administrativ , emit

urmatoarea
DISPOZITIE :

Art.1. Se numeşte responsabil cu evidența militară domnul Mega Aurelian, secretar general
al comunei Lapusata, Judetul Valcea.

Art2. Atribuțiile responsabilului cuevidența militară sunt următoarele
- organizează și coordonează activitățile referitoare la ținerea evidenței militare şi

îmocmirea documentelor de mobilizare, în cadrul înstituției, potrivit legii:
- execută măsurile tehnico-organizatorice pentru instituție în caz de mobilizare şi

responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acesteia, împreună cu comisia de
apărare;

- actualizează documentele de mobilizare.
- ine evidența personalului cu obligații militare care a fost chemat la centrul militar san la

unitățile militare pentru clarificarea situației militare şi înştiințează biroul personal despre această
activitate menționând și data la care personalul a fost chemat, în baza ordinului de chemare pentru
clarificarea situației militare;

- participă la convocările de instruire organizate de C.M.J. Vâlcea şi S.T.P.S. Vâlcea;
- alte atribuții considerate necesare în acest domeniu.

Art.3. Responsabilul cu evidența militară are acces la informații clas
de serviciu”.

ate de nivel “Secret

Art:4. Ducereala îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează domnul Mega Aurelian
„secretar genaral al comunei Lapusata , responsabil cu evidența militară.

Art.5. Cu data prezentei îşi încetează aplica ilitateadispoziția cunr.95 din 23.05.2017

Arta Comunicarea acestei dispoziţii se face de către secretarul general al UAT, astfel:- | exemplar la responsabilul cu evidenţa militară
- | exemplar ia STPS VALCEA

Lapusata 07.05.2021

Contrasenineazăry
legălitate / 5

SECRETAR GENERAL COMUNA
Mega Aurelian



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.78

Privitor la: Incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap
grav alui Presura Lica din comuna Lapusata,satul
Brosteni, judetul Valcea .

Nicolae loita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asislenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1999
din 27.04.2021 prin care se propune incetarea indemnizatiei de insotilor pentru persoana cu
handicap grav conform certificatul nr.5302 din 30.10.2019, a lui Presura Lica din comuna
Lapusata, sat Brostenijudetul Valcea,ca urmare a decesului din 26.04.2021 conform
certificatul de deces nr.10 din 28.04.2021 eliberat de primaria comunei Lapusata judetul
Valcea.

In conformitate cu prevederile art.7 alin.2 si ar.30 din HG.NR.268/2007cu
modificariile si completariile ulterioare si ordinul nr.794/2002, privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare -

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019 privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.05.2021, inceteaza plata indemnizatiei de insotitor
pentru Presura Lica avand CNP-1471118382758 din comuna Lapusata,sat Brosteni judetul
Valcea „persoana cu handicap grav conform certificatului nr.5302 din 30.10.2019, ca urmare
a decesului din 26.04.2021 conform certificatul de deces nr.10 din 28.04.2021 eliberat de
primaria comunei Lapusata,judetul Valcea.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata :Primarului ;Prefectului judetului Valcea ;

-Consiliul Judetean Valcea;-Compartimentul de contabilitate.

CONTRASEMNEAZA PE! LLEGALITATE
SECRETAR GENERAZ (A



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.77

Privitor la: Incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap
grav alui Nicola Claudiana din comuna Lapusata,satul
Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2000
din 27.04.2021,prin care se propune incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav conform certificatul nr.6639 din 09.02.2021,a lui Nicola Claudiana din
comuna Lapusata, sat Zarnesti,judetul Valceaca urmare cererei depuse nr.1693 din
15.04.2021 schimbare de domiciliu in comuna Roiesti,sat Cueni judetul Valcea

In conformitate cu prevederile art.7 alin.2 si art.30 din HG.NR.268/2007cu
modificarile si completariile ulterioare si ordinul nr.794/2002, privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare -

În temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG „Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.05.2021, inceteaza plata indemnizatiei de insotitor
pentru Nicola Claudiana avand (CNP-2680926382740 din comuna Lapusata,sat
Zarnesti judetul Valcea „persoana cu handicap grav conform certificatului nr.651 din
15.02.2021 , ca urmare cererei depuse nr.1693 din 15.04.2021,schimbare de domiciliu in
comuna Roiesti,sat Cueni,judetul Valcea

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata:-Primarului;Prefectului judetului Valcea;-Consiliul Judetean Valcea;-Compartimentul de contabilitate.

LAPUSATA :28.04.2021

(CONTRASEMNEAZA RU LEGALITATE
SECRETAR GEN] e ISA



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.76

Privitor la: Incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap
grav alui Badita Gheorghe din comuna Lapusata , satul
Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1998
din 27.04.2021,prin care se propune incetarea indemnizatiei de insotilor pentru persoana cu
handicap grav conform certificatul nr.2364 din 16.05.2019, a lui Badita Gheorghe din
comuna Lapusata, sat Zarnesti,judetul Valcea,ca urmare a decesului din 09.04.2021 conform
certificatul de deces nr.8 din 11.04.2021 eliberat de primaria comunei Lapusata judetul
Valcea.

In conformitate cu prevederile art.7 alin.2 si art.30 din HG.NR.268/2007cu
modificariile si completariile ulterioare si ordinul nr.794/2002,privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind proteciia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare .

În temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.05.2021, inceteaza plata indemnizatiei de insotitor
pentru Badita Gheorghe avand CNP-1650624382748 din comuna Lapusata,sat
Zarnesti,judetul Valcea „persoana cu handicap grav conform certificatului nr.2364 din
16.05.2019, ca urmare a decesului din 09.04.2021 conform certificatul de deces nr.8 din
11.04.2021 eliberat de primaria comunei Lapusata judetul Valcea.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului ;-Prefectului judetului Valcea;-Consiliul Judetean Valcea ;

-Compartimentul de contabilitate.

MEGA AURELIAN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.75

Privitor la: Acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav a lui Epure Constantin comuna Lapusata,
satul Serbanesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1996
din 27.04.2021 „prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Epure Constantin din comuna Lapusata „sat Serbanesti, judetul Valcea,
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr.1512 din 01.04.2021,emis
de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. 1si 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform art.l,alin 1 din HG nr.4/2020, privind
stabilirea salariului de baza brutpe tara garantat la plata .

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea: DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.05.2021 se aproba modalitatea de plata a
indemnizatiei de insotitor,a lui Epure Constantin avand CNP-1510313384225 din comuna
Lapusata,satul Serbanesti,judetul Valcca,persoana cu handicap grav conform certificatul
nr.1512 din 01.04.2021,cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata:-Primarului ;
- Prefectului judetului Valcea;- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.
- Persoanei prevazute la art.1

LAPUSATA: 28.04.2021

CONTRASEMNEAZA PEN,
SECRETAR GENERAL Cl

MEGA ATREI TAN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZIȚIA NR74

Privitor la : convocarea Consiliului Local al comunei Lapusataîn şedinţa
ordinară din data de 21.04.2021

Joita Nicolae. primarul comunei Lapusata. Județul Vâlcea
Având în vedere proiectul cu ordinea de zi înregistrat cunr. 1678 din 15.04.2021, întocmit de

secretarul comunei Lapusata, Judetul Valcea :
În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) , art.134 alin(1) lit.a), alin(5) din O.U.G.

nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art.196 alin.(1) lib) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. emit
următoarea :

DISPOZIȚIE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Lapusata , judeţul Vâlcea, în şedinţa ordinară

din data de 21.04.2021. ora 14.00 la sediul Consiliului Local Lapusata , comuna Lapusata , Judeţul
Vâlcea, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare pentru
anul scolar 2020-2021 ce se acorda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar din localitatea
Lapusata.Judetul Valcea .

Iniţiator : primarul comunei Lapusata.
Avizare:comisiile de specialitate nr.1-3

2. Proiect de hotarare privind aprobarea folosirii execedentului bugetului local al
comunei Lapusata, Judetul Valcea pe anul 2020.

Iniţiator:primarul comunei Lapusata-
Avizare:comisiile de specialitate nr.1-3

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local pe anul 2021.
Iniţiator : primarul comunei Lapusata.

Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a ştatului de funcții şi a numărului

de personal in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăpuşata Judetul Vâlcea si a
servicilor publice din subordinea Consiliului Local pe anul 2021.

Iniţiator:primarul comunei Lapusata.
Avizare:comisiile de specialitate nr.1-3

5. Proiect de hotarare aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și din serviciile publice din

subordinea Consiliului local Lapusata

Iniţiator:primarul comunei Lapusata
Avizare:comisiile de specialitate nr.1-3

6. Proiect de hotarare privind indexarea taxelorsi impozitelor locale pe anul 2022
Iniţiator : primarul comunei Lapusata.
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3



7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Iniţiator:primarul comunei Lapusat

Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3

Art.2. Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamentele asupra
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art.. din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectulordinii de zi se înmâncază consilierilor locali, conform
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art.4. Prevederile prezentei dispoziții privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse la
îndeplinire de secretarul comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) şi art.243 alin(1) lit.e) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. comunicându-se primarului localității şi Instituţiei
Prefectului-Iudeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate.

Lapusata 15.04.2021

corni pentru legalitate,



COMUNA LAPUSATA
IDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 73

Privitor la: Modificarea cuantumului si numarului de membrii la alocatiei pentru
sustinerea familie ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse
si monoparentala a lui Garloiu Gheorghe din comuna Lapusata,
satul Beresti, judetul Valcea

Nicolae Joita primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea;In baza referatului inregistrat sub nr.1426 din 29.03.2021, intocmit de Colectivul de asistenta
sociala din aparatul propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, prin care se propune modificarea
cuantumului a alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si

monoparentala, a lui Garloiu Gheorghe din comuna Lapusata „satul Beresti judetul Valcea, ca urmare cereri
si declaratiei pe propia raspundere nr.2/ 24.03.2021 depusa de Garloiu Gheorghe din comuna Lapusata,
satul Beresti, judetul Valcea, in suma de 164 lei/luna, pentru 2(doi)copii, ramanand la plata suma de
S2lei/luna, pentru un numar de 1(un) copii aflati in intretinere in varsta de pana la 18 ani, ca urmare
reduceri veniturilor si membriilor din familie (Garloiu Iuliana Alexandra a implinit varsta de 18 ani

In conformitate cu prevederile art. 23, alin.1, 2.3 si 5 din Legea 277/2010, republicata privind
alocatia pentru sustinerea familiei, coroborat cu art.IL alin.4 din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala si HG nr.1291/2012 pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 277/2010 prin HG nr.38/2011 si
OUG nr.42/2013 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

În temeiul art.196,alin())lit(b), din Legea OUG „Nr.57/2019,privind codul administrativ „emit
urmatoarea

DISPOZITIE

Arl.1.Incepand cu data de 01.04.2021, se aproba modificarea cuantumului si numarului de
membrii la alocatiei pentru sustinerea familie ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si

monoparcntala, a lui Garloiu Gheorghe din comuna Lapusata „satul Bercsti,judetul Valcea avand CNP-
1761221382767, ca urmare cereri si declaratiei pe propia raspundere nr.2/ 24.03.2021 depusa de Garloiu
Gheorghe din comuna Lapusata, satul Beresti, judetul Valcea, în suma de 164 lei/luna, pentru 2(doi)copii,
ramanand la plata suma de 82lei/luna, pentru un numar de 1(un) copii aflati în intretinere în varsta de pana
la 18 ani, ca urmare reduceri veniturilor si membriilor din familie (Garloiu luliana Alexandra a implinit
vasrta de 18 ani),

Art. Z(1).Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la

primarul comunei Lapusata, judetul Valcea.
(2).lmpotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumita se poate adresa Instantei de

Contecios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ, Legii nr.544/2004.
Art 3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului
-Prefectului judetului Valcea ;
-Agentia de prestatii sociale Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazute la art.1
LAPUSATA: 31.03.2021

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA PENȚI ITATE

JOITA NICOL SECRETAR GEI ÎNA
1 e MEGA” AURELIAN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.72

Privitor la: Incetarea ajutorului sociala lui Simoiu Daniela
din comuna Lapusata,satul Mijati „Judetul Valcea

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „Iudetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.1424
din 29.03.2021, prin care se propune incetarea ajutorului social a lui Simoiu Daniela din
comuna Lapusata, sat Mijati, judetul Valceajin suma de 142 lei/luna, pentru 1(unu)
persoana, ca urmarea schimbarii de domiciliu si neindepliniri conditiilor prevazute de lege
inceteaza plata acesteia incepand cu 01.04.2021.

In conformitate cu prevederile art.35 alin 1, lit.a) din HG 50/2011, pentru
modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001, privind venitul minim garantat si HG nr 778/2013 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.196,alin(I),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.04.2021 se inceteaza plata ajutorului social in suma
de142lei/luna,pentru1(unu)persoana, a lui Simoiu Daniela avand CNP-2691023382749 din

comuna Lapusata,sat Mijati,judetul Valcea,ca urmare schimbarii de domiciliu si neindepliniri
conditiilor prevazute de lege inceteaza plata acesteia.

Art.2.Prezenta dispozitie poale fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului ;-Prefectului judetului Valcea;
-Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutela art.1
LAPUSATA:31.03.2021

CONTRASEMNEAZA PENTR STEA)obuz 1 SECRETAR GENERAL Cosi R

N< d MEGA AURELIA

f]AT



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.117

Privitor la:convocarea Consiliului Local al comunei Lapusata în şedinţa
ordinară din data de 20.08.2021

Joita Nicolae , primarul comunei Lapusata, Județul Vâlcea :

Având în vedere proiectul cu ordineade zi înregistrat cu nr.2915 din 13.08.2021, întocmit desecretarul comunei Lapusata, Judetul Valcea :În conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) , art.134 alin.(1) lita), alin.(5) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ :
În temeiul art.196 alin(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. emiturmătoarea

DISPOZIŢIE:
ă Consiliul Local al comunei Lapusata , județul Vâlcea, în şedinţa ordinarădin data de 20.08.2021, ora 14.00 la sediul Consiliului Local Lapusata , comuna Lapusata , JudeţulVâlcea, cu următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de

1. Proiect de hotarare privind Alegerea presedintelui de sedinta -

] comunei Lapusat
le de specialitate nr.1-3

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetarla data de 30.06.2021 al comunei Lăpuşata, judetul Valcea.
Iniţiator : primarul comunei Lapusata.
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3

3. Proiect de hotarare privind încheierea unui contract de comodat cu Cabinetulmedical individual Dr. Mateescu lridenta Mariana pentru utilizarea unui spaliu din cadrulimobilului Dispensarului Uman la nivelul comunei Lapusata, Judetul Valcea .

Iniţiator : primarul comunei Lapusata.
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3

An2, Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamentele asupraproiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zila aril din prezenta dispoziţie.Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali, conformprevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Art.4. Prevederile prezentei dispoziții privind convocarea Consiliului Local vor fi aduse laîndeplinire de secretarul comunei potrivit prevederilor art.135 alin.(4) şi art 243 alin.(1) lite) din0-U-G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. comunicându-se primarului localități şi InstituţieiPrefectului-Judeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate.

Lapusata 13.08.2021

PRIMAR
JOITA NICOLAE.



JUDETUL VALCEA
COMUNA LAPUSATA

PRIMAR

DISPOZITIA NR.116

PRIVITOR LA : cmnarea domnului Enachescu lon responsabil cu
achizitiile publice in cadrul UAT Lapusata

Joita Nicolae primarul comunei Lapusata judetul Valcea ;
Avand in vedere referatul nr2744 din 29.07.2021, prin care se propunedesemnarea unci persoane responsabile cu achizitiile publice la nivelul primariei

comunei Lapusata , Judetul Valcea.
In conformitate cu prevederile art.155 alin | lit e din OUG nr.57/2019, privind

Codul Administrativ, Legea nr.98/2016( actualizata) privind achizitiile publice, HG
nr.395/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica acordului cadrul din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

în conformitate cu prevederile art 196 alin (1) lit. b din OUG nr.57/2019 ,privind Codul administrativ , emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1 Incepand cu data de 02.08.2021 se desemneaza domnul Enachescu Ion
avand functia de referent (tehnician cadastru ), responsabil cu achizitiile publice si
responsabil cu utilizarea Sistemului clectronic de Achizitii Publice (S.LCAP) încadrul UAT Lapusata

Art2 Incepand cudata de 02.08.2021 se reactualizeaza fisa postului cu noile
atributii, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta dispozitie .Art.3 „Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei :- Primarului

- Prefectului Judetului Valcea.
- Compartimentului contabilitate
- Domnului Enachescu Ion.

LAPUSATA: 02.08.2021



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.115

Privitor la: Repunereain plata a ajutorului socialalui Predulete Ion
din comuna Lapusata , satul Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2753 din
30.07.2021,prin care se propune repunerea in plata a ajutorului social a lui Predulete londin
comuna Lapusata, sat Zarnesti, judetul Valcea, ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute
de lege, respectiv efectuarea unui numar de 1lore de munca pentru 1 (unu) persoana apta de
munca,ramanand la plata suma de 142leiuna pentrul(unu) persoana,incepand cu
01.08.2021.

In conformitate cu prevederile art.34 alin1 , din HG 50/2011, pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, pentru modificarea Legii 416/2001, aprobate
prin HG.nr.50/2011.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea:

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.08.2021 se aproba repunerea in plata a ajutorului
social ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de lege, respectiv efectuarea unui numar
de 1lore de munca pentru 1 (unu) persoana apta de munca,alui Predulete Ion avand CNP-
1691018382745, din comuna Lapusata, sat Zarnesti, judetul Valcea, in suma de 142 lei/ luna
pentru 1(unu) persoana.

Art.2.Plata ajutorului social se face prin mandat postal de catre Agentia Judeteana
pentru Prestatii Sociale Valcea.

Art.3.Cu aceeasi data se stabileste executarea unui numar de 11 de ore munca lunara
pentru 1(unu) persoana apta de munca.

Art.4.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.S.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului ;-Prefectului judetului Valcea;-Agentia de Prestatii Sociale Valcea ; N
imentul-de asistenta sociala ;

prevazutăla art.1
02.08.2021,



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.114

Privitorla: Repunereain plata a ajutorului socialalui Surdu Nicolae
din comuna Lapusata , satul Beresti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriual primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2756 din
30.07.2021 „prin care se propune repunerea in plata a ajutorului social a lui Surdu Nicolae din
comuna Lapusata, sat Beresti, judetul Valcea, ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute
de lege, respectiv efectuarea unui numar de 11ore de munca pentru 1 (unu) persoana apta de
muncaramanand la plata suma de 142lei/luna pentrul(unu) persoana,incepand cu
01.08.2021,

In conformitate cu prevederile art.34 alin] , din HG 50/2011, pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, pentru modificarea Legii 416/2001, aprobate
prin HG.nr.50/2011.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ ,emit urmatoarea:

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.08.2021 se aproba repunerea in plata a ajutorului
social ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute delege, respecliv efectuarea unui numar
de 1lore de munca pentru1 (unu) persoana apta de munca, a lui Surdu Nicolae avand CNP-
1681019382741, din comuna Lapusata, sat Beresti, judetul Valcea, in suma de 142 lei/ luna
pentru 1(unu) persoana.

Art.2.Plata ajutorului social se face prin mandat postal de catre Agentia Judeteana
pentru Prestatii Sociale Valcea.

Art.3.Cu aceeasi data se stabileste executarea unui numar de 11 de ore munca lunara
pentru (unu) persoana apta de munca.

Art.4.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.S.Prezenta dispozitie se va comunica pringrija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului;-Prefectului judetului Valcea;-Agentia de Prestatii Sociale Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutela art.1

PRIMAR CONTRASEMNEAZA?PEN TATETrărta ării led RASP



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.113

Privitor la: Repunerca in plata a ajutorului social a lui Benches Virgil
din comuna Lapusata , satul Serbanesti, judetul Valcea ,

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;
In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul

aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2755 din
30.07.2021,prin care se propune repunerea în plata a ajutorului social a lui Benches Virgildin comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea, ca urmare a indeplinirii conditiilor
prevazute de lege, respectiv efectuarea unui numar de 19ore de munca pentru 2 (doua)
persoane apte de munca, ramanand la plata suma de 25Slei/luna pentru 2(doua)
persoane,incepand cu 01.08.2021.

In conformitate cu prevederile art.34 alin1 , din HG 50/2011, pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privindvenitul minim garantat si HG nr.1291/2012, pentru modificarea Legii 416/2001, aprobate
prin HG.nr.50/2011.

In temeiul art.196,alin(l).lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea:

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.08.2021 se aproba repunerea în plata a ajutorului
social ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de lege, respectiv efectuarea unui numarde 19ore de munca pentru 2 (doua) persoane apte de munca,a lui Benches Virgil avand
CNP-1650907382746, din comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea, in suma de 255
lei/ luna pentru 2(doua) persoane.

Art2.Plata ajutorului social se face prin mandat postal de catre Agentia Judeteana
pentru Prestatii Sociale Valcea.

Art.3.Cu aceeasi data se stabileste executarea unui numarde 11 de ore munca lunara
pentru 1(unu) persoana apta de munca.

Art.4.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.S.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :
-Primarului ;-Prefectului judetului Valcea ;

-Agentia de Prestatii Sociale Valcea ;

“Compartimentul de asistenta sociala ; D

-PersOâneipre e la art.1
LAPUSATA: i

lol /PRIMARI OONTD ACEANTA TA TIET



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.112

Privitor la: Repunereain plata a ajutorului social a lui Benches Ionel
din comuna Lapusata , satul Serbanesti, judetul Valcea.

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2754 din
30.07.2021,prin carese propune repunerea in plata a ajutorului social a lui Benches Ionel din
comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea, ca urmare a indeplinirii conditiilor
prevazute de lege, respectiv efectuarea unui numar de 1lore de munca pentru 1 (unu)
persoana apia de muncaamanand la plata suma de 142lei/luna pentrul(unu)
persoana,incepand cu 01.08.2021.

In conformitate cu prevederile art.34 alin! , din HG 50/2011, pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind
Venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, pentru modificarea Legii 416/2001, aprobate
prin HG.nr.50/2011.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea:

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.08.2021 se aproba repunerea in plata a ajutorului
social ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de lege, respectiv efectuarea unui numar
de 1lore de munca pentru 1 (unu) persoana apta de munca,a lui Benches Ionel avand CNP-
1601011382742, din comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea, in suma de 142 lei/
luna pentru 1(unu) persoana.

Art.2.Plata ajutorului social se face prin mandat postal de catre Agentia Judeteana
pentru Prestatii Sociale Valcea.

Art.3.Cu aceeasi data se stabileste executarea unui numar de 11 de ore munca lunara
pentru 1(unu) persoana apta de munca.

Art.4.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.S.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului;-Prefectului judetului Valcea ;

-Agentia de Prestatii Sociale Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

rEvazute la art.1
052021fals _ ERE



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.111

Privitorla: Incetarea ajutorului social a lui Tudorache Gheorghe
din comuna Lapusata,satul Scorusu „Judetul Valcea

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2752
din 30.07.2021, prin care se propune incetarea ajutorului social a lui Tudorache Gheorghedin comuna Lapusata, sat Scorusu, judetul Valcea,in suma de 142 lei/luma, pentru 1(unu)
persoana, ca urmarea a decesului din 21.07.2021 si neindepliniri conditiilor prevazute de
lege, inceteazaplata acesteia incepand cu 01.08.2021.

In conformitate cu prevederile art.35 alin 1, lit.a) din HG 50/2011, pentrumodificarea si completarea normelor melodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001, privind venitul minim garantat si HG nr 778/2013 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privindVenitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019 privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.08.2021 se inceteaza plata ajutorului social in sumade 142lei/luna,pentru 1(unu)persoana,a lui Tudorache Gheorghe avand CNP-1620226384221
din comuna Lapusata,sat Scorusu,judetul Valcea, ca urmarea a decesului din data de
21.07.2021si neindepliniri conditiilor prevazute de lege.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3 Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului;-Prefeciului judetului Valcea;
-Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

LAPUSATA:02.08.2021

PRIMAR CONTRASEMNEAZAPE!
SECRETAR GENERAJ

'U LEGALITATE



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.110

Privitor la: Incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap
grav alui Lixandra Maria din comuna Lapusata , satul
Zarnesti, judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2751
din 30.07.2021,prin care se propune incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav conform certificatul nr.856 din 17.02.2020,a lui Lixandra Maria din comuna
Lapusata, sat Zarnesti,judetul Valcea,ca urmare a decesului din 03.07.2021 „incepand cudata de 03.07.2021inceteaza plata drepturilor.

In conformitate cu prevederile art.7 alin.2 si art.30 din HG.NR.268/2007cu
modificarile si completariile ulterioare si ordinul nr.794/2002, privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind protectia si promovareadrepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completariile ulterioare .

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Lege si OUG „Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 03.07.2021, inceteaza plata indemnizatiei de insotitor alui Lixandra Maria avand CNP-272081338259 din comuna Lapusata,sat Zarnesti,judetulValcea „persoana cu handicap grav conform certificatului nr.856 din 17.02.2021,ca urmare adecesului din 03.07.2021,incepand cu data de 03.07.2021inceteaza plata drepturilor.
Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data

comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.
Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata:-Primarului ;-Prefectului judetului Valcea;-Consiliul Judetean Valcea ;

-Compartimentul de contabilitate.

LAPUSATA :02.08.2021

EGALITATE



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DISPOZITIA NR.109

Privitoare la: constituirea Comisiei de disciplină pentru analiza faptelor funcționarilor
publici din cadrul autorităților administrațiilor publice ale UAT Lădeşti „Lăpușata și Roeşti.

Primarul Comunei Lăpusata, județul Vâlcea — Joita Nicolae;
;

Având în vedere referatul nr.2732/29.07.2021 al secretarului general al
comunei privind constituirea Comisiei de disciplină pentru analiza faptelor funcționa- rilor
publici din cadrul autorităților administrațiilor publice ale UAT Lădeşti, Lăpuşata şi Roeşti;

În conformitate cu prevederile:
> art.494 alin. (1) și (2), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu

modificările şi

completările ulterioare;
> art.2, 3,9 din Anexa nr.7 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ — Norme

Privindmodul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum
și componența, atribuțiile, modulde sesizareși proceduradisciplinară, aprobate prinLegea nr.153/2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin.
(2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit. b din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPOZITIE:
Art.1. Se constituie Comisiade disciplină pentru analiza faptelor funcționarilor publici din cadrul autorităților administrațiilor publice ale UAT Lădeşti, LăpuşatașiRoeşti în următoarea componență:

[Funcția | Membru titular | Membru supleantPreşedinte |lon ENUȚĂ—Secretar gencral|Melania STANCIU — consilier ci

- Comuna Lădeşti gr. Prof Asistent - Primăria LădeştiMembru—|
Aurelian MEGA — Secretar general|Carmen CIUCULAN-
Comuna Lăpuşata DRĂGULESCU

Inspector  cls.l gr.prof Superior —

Primăria Lăpuşata,| Membru|Emil BĂRBULESCU — Secretar|Mihai — Dorul CÎTU  cons. Țuridi
— __| general Comuna Roeşti

__|

er. Prof. Superior — Primăria Roeşti.Secretar|Loredana  BODÎLCĂ- Inspector | loana CIOLACU - Inspectorcls.l Gr.
comisie |cls.] Gr. Prof. Asistent — Primăria|Prof. Asistent - Primăria Lădeşti

| Lădeşti

Art.2. Activitatea comisei se va dersfășura la sediul Primăriei Comunei Lădoşti.Art. Atribuțiile comisiei sunt cele prevăzute în Anexa nr.7 la O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Art.4. Sceretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziție preşedintelui
şi membrilor comisiei , primarului localitatii Lapusata și Instituţiei Prefectului — Judetulaa

'CRETAR GA

Mega Aureli

|CIOITANIN



ROMANIA
JUDETUL VÂLCEA
COMUNA LĂPUȘATA
PRIMAR

DISPOZITIA NR.108

privind desemnare agent de inundatii la nivelul comunei Lăpuşata
Județul Vâlcea

Nicolae Joița, primarul Comunei Lăpușaia jud. Vâlcea
Vazand referatul nr.2683/27.07.202 întocmit de Șeful SVSU al comunei Lăpuşata , cu

privire la necesitatea desemnării unei persoane ca agent de inundatii :

Avand in vedere:
**prevederile pct. 52.12, lic din anexa la H.G. nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei

nationale de management at riscului de inundatii pe termen mediu și lung ,

* prevederile Ordinului comun al ministrului apelorși padurilor şi al ministrului afacerilor
inteme nr. 459/78/201 9 pentru aprobarea Regulamen tulu i privind gestionarea situatii lor
de urgenta generate de fenomene hidrometeoro logice periculoase avand ca efect
producerea de inundatii, seceta hid rologica. precum i în cidente /accidente laconstructiihidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa i poluari marine tn zona costiera;

* prevederile art. 1 alin. [. let. alin. 5, lit, b din O.U.G. nr. 57/201 9 privind Codul
administrativ ;

În temeiul prevederilor art.196 alin (1 ) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare:

DISPUNE:

Art. Se desemneaza domnul Ciuculan Drăgulescu Marin lon, Şef serviciu SVSU în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăpuşata , ca agent de inundatii la nivelul
comunei Lăpușata, judetul Vâlcea.

Art. 2. Desfășurarea acestei activitati constitute sarcină de serviciu, iar in executarea
atributiilor domnul Ciuculan Drăgulescu Marin lon va respecta prevederile legilor și actelor
normative referitoare la activitatea de aparat? impotriva inundatiilor.

Art. 3. Prezenta se comunica prin grija scorctarului general al comunei:
- Institutiei Prefectului Vâlccs
- Persoaneni nominalizate la art.1
- Sistemului de Gospodărie a Apelor Vâlcea
-1S.U. Vâlcea

Lăpuşata 27.07.2021

Contrasemneah pentru legalitate,

SECRET4

Me



ROMÂNIA
_

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 107
Privitor la actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei

Lăpuşata, Jud. Vâlcea

Nicolae Joița, primarul Comunei Lăpuşata. jud. Vâleca;
Avândîn vedere referatul întocmit de domnul Ciuculan Drăgulescu Marin lon — ȘEF SVSU

Lăpușata, Jud. Vâlcea înregistrat cu numărul 2683/27.07.2021
În conformitate cu prevederile art 21 alin! din ORDINUL Nr.459/78/2019 pentru aprobarea

Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii. scceta hidrologica, precumsi incidente/accidente la
constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera.

În temeiul art.196 alin1lit b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, emit
următoarea:

DISPOZIȚIE

Art.1 Se actualizează Comitetul local pentru Situaţii de Urgență al Comunei Lăpușata, Jud.
Vâlcea în următoarea componenţă:

Preşedinte JOIȚA NICOLAE primar
Vicepreşedinte UDREA DUMITRU viceprimar
Secretar MEGA AURELIAN secretarul localității
Membru CIUCULAN DRĂGULESCU agent de inundații

MARIN ION
Membru MÎTCĂ COSMIN Şef Post Poliție Lăpuşata
Membru ZAMFIRACHI: CORNELIA Director Şcoala Gimnazială Lăpuşata
Membru CĂLBĂRĂU COSMIN IONUȚ Administrator SC BRICUS SRI,

Art.2 Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al Comunei Lăpuşata :

- Instituţiei Prefectului Jud. Vâlcea
- Sistemului de Gospodărieaapelor Vâlcea
- LS.U. Vâlcea
- Primarului Localității
- Persoanelor nominalizate la art |

LĂPUŞATA 27.07.2021

PRIMAR, a
Secretar Genera|

MEGA AURELIKN

[NEAZĂ



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.106

Privitor la: Acordarea indemnizatieide insotitor pentru persoana cu handicap
grav a lui Ghivici Ion comuna Lapusata,satul Serbanesti,judetul
Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2461
din 12.07.2021 prin care se propune acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu
handicap grav a lui Ghivici lon din comuna Lapusata „sat Serbanesti , judetul Valcea,
conform certificatului de incadrare in grad de handicap grav cu nr. 2638 din 01.07.2021,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap grav Valcea .

In conformitate prevederile art. Isi 2. din Ordinului 794/2002 „privind aprobarea
modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului
cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si HG
nr.268/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,conform  art.Lalin 1 din HG nr.4/2021, privind
Stabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la plata .

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Lege si OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE
Art.1.Incepand cu data de 12.07.2021 se aproba modalitatea de plata a

indemnizatiei de insotitora lui Ghivici lon avand CNP-1550625382744 din comuna
Lapusata,satul Serbanesti,judetul Valcea,persoana cu handicap grav conform certificatul
nr.2638 din 01.07.2021 „cu un salariu net de 1386lei/luna.

Art.2.Prezenta dispozitie poatefi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalul Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului;
- Prefectului judetului Valcea;- Consiliul Judetean Valcea
- Serviciul contabilitate.

- Persoanei prevazute la art.1
LAPUSATA: 12.07.2021.



COMUNA LĂPUŞATA
JUDEŢUL VÂLCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.105

Privitor la: Angajarea asistentului personal Girloiu Delia pentru persoana cu
handicap grav Garloiu Gheorghe din comuna Lapusata judetul Valcea

Joita Nicolae „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea :

În baza Referatului întocmit de compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului
propriu al primariei comunei Lăpuşata, Judetul Vâlcea, inregistrat sub nr.2407 din 07.07.2021 .prin care se
propune angajarea asistentului personal a lui Girloiu Delia, avand CNP-2710831380023 din comuna
Lapusata,sat Beresti judetul Valcea pentru persoana cu handicap grav Garloiu Gheorghe.avand CNP-
1501001322767 din comuna Lapușata „sat Beresti. Judetul Vâlcea, conform certificatului medical nr.2070

din 20.05.2021. emis de Comisia de Evaluarea a Personelor Adulte cu Handicap judetul Valcea,cu salariu
brut de 2300 lei. gradatia 0, incepand cu data 07.07.2021.

În conformitate cu prevederile art.10.ali.1 din Legea nr.53/2003 republicata,cu modificariile si
completarile ulterioare „art.39,alin 1.2 si 3 din Legea 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap republicata „cu modificariile si completarile ulterioare.conform art.1.alin.(1) din
HG.nr.4/13.01.2021, privind stabilirea salariului de baza brut pe tara garantat la plata

În temeiul art.196,alin(l).lit(b), din Legea OUG .Nr.57/2019,privind codul administrativ „emit
urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1 Începând cu data de 07.07.2021 se angajeaza doamna Girloiu Delia.fica lui lon si Elena,
avand CNP -2710831380023 din comuna Lapusata,sat Beresti judetul Valcea, in functia asistent personal.
pentru persoana cu handicap grav Garloiu Gheorghe din comuna Lapuşata, Sat Beresti, Judetul Vâlcea.
avand CNP-1501001322767 din comuna Lapuşata „sat Beresti, Judetul cea , conform certificatului
medical nr.2070 din 20.05.2021, emis de Comisia de Evaluarea a Personelor Adult cu Handicap judetul
Valcea, cu salariu brut de 2300 lei, gradatia 0, incepand cu data 07.07.2021.

Art. 2 (1)Contestatia poate fi depusa in termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii
actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale,la sediul ordonatorului de credite.

(2)Ordonatorii de credite solutioneaza contestatiile în termen de 30de zile calendaristice.
(S)Impotriva modului de solutionare a contestatie persoana nemultumita se poate adresa

instantei de contecios administrativ sau „dupacaz instantei judecatoresti competente potrivit legii.in termen
de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solurionarii contestatiei.

Art. 3Prezenta dispozitie se va comunica pringrija secretarului:
Primarului ;

- Prefectului Judetului Valcea ;

- Consiliul Judetean Valcea
- Compartiment contabilitate.
- Compartimentul Asistenta sociala

- Doamnei Girloiu Delia.

LAPUSATA:07.07.2021
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COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.104

Privitorla: Incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap
grav alui Garloiu Gheorgher din comuna Lapusata.satul
Beresti, judetul Valcea

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea :

In baza Referatului intocmit de compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, inregistrat sub nr.2291
din 28.06.2021 prin care se propune incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu
handicap grav conform certificatul nr.2070 din 20.05.2021, a lui Garloiu Gheorghe din
comuna Lapusata, sat Beresti judetul Valcea,ca urmare a cereri depuse nr.2648 din
24.05.2021 „incepand cu data de 01.07.2021 inceteaza plata drepturilor.

In conformitate cu prevederile art.7 alin.2 si art.30 din HG.NR.268/2007cu
modificariile si completarile ulterioare si ordinul nr.794/2002, privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006,privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelorcu handicap cu modificarile si completariile ulterioare .

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Lege si OUG N 2019.privind codul
administrativ ,emit urmatoarea

DISPOZITIE

Art.1. Incepand cudata de 01.07.2021, inceteaza plata indemnizatiei de insotitor
pentrua lui Garloiu Gheorghe avand CNP-1501001382767 din comuna Lapusata,sat
Beresti judetul Valcea „persoana cu handicap grav conform certificatului nr.2070din
20.05.2021,ca urmare a cereri depuse nr.2648 din 24.05.2021 incepand cu data de
01.07.2021 inceteazaplata drepturilor.

Art.2.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 zile de la data
comunicarii la Tribunalu Valcea, Instanta de Contencios administrativ.

Art.3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata :

-Primarului;-Prefectului judetului Valcea ;

-Consiliul Judetean Valcea ;

-Compartimentul de contabilitate.

CONTRASEMNEAZA PENTRU iAfITATE
SECRETAR GENERAL COMUNA

MEGA AURELIAN



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.

Privitor la :Suspendarea ajutorului social alui Predulete londin
comuna Lapusata, satul Zarnesti judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de Colectivul de asistenta sociala , inregistrat
sub nr.2349 din 01.07.2021 prin care se propune suspendarea ajutorului social a lui
Predulete lon , din comuna Lapusata, sat Zarnesti, judetul Valcea,in suma de 142 lei/luna, ca
urmare a refuzului nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes, unui numar de
11 ore /luna pentru I(una)persoana apta de munca conform fisei de calcul incepand din data
de 01.07.2021.

In conformitate cuprevederile ari. it (a) si alin.2,din HG.50/2011,pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001.privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, cu modificariile si completariile ulterioare

In temeiul art.196,alin(1),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cudata de 01.07.2021, se suspenda plataajutorului sociala lui
Predulete lon avand CNP-1691018382745 din comuna Lapusata „satul Zarnesti , judetul
Valcea, in suma de 142 lei/luna, ca urmare refuzul nejustificat efectuarea actiunilor sau
lucrarilor de interes , unui numar de 1lore /luna pentru l(una)persoana apta de munca
conform fisei de calcul.

Art 2.Prezenta dispozitie se va comunica pringrija secre!
Lapusata: -Primarului

-Prefectului Judetului Valcea;-Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectii Sociale Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazuta la art.1

rului general al comunei

LAPUSATA :01.07.2021

/ PRIMAR
JOITANICOLAE

FATI



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.102

Privitor la :Suspendarea ajutorului social a lui Surdu Nicolae din
comuna Lapusata, satul Beresti judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de Colectivul de asistenta sociala , inregistrat
sub nr.2348 din 01.07.2021 prin care se propune suspendarea ajutorului social a lui Surdu
Nicolae

,„ din comuna Lapusata, sat Beresti, judetul Valcea,in suma de 142 lei/luna, ca
urmare a refuzului nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes, unui numar de
11 ore /luna pentru l(una)persoana apta de munca conform fisei de calcul, incepand din data
de 01.07.2021.

In conformitate cuprevederile art.33,ali.1,lit (a) si alin.2,din HG.50/2011,pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001,privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019 privind codul
administrativ ,emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cudata de 01.07.2021, se suspenda plata ajutorului social a lui
Surdu Nicolae avand CNP-1681019382741 din comuna Lapusata „satul Beresti , judetul
Valcea, in suma de 142 lei/luna, ca urmare refuzul nejustificat efectuarea actiunilor sau
lucrarilor de interes , unui numar de 1] ore /luna pentru l(una)persoana apta de munca
conform fisei de calcul.

Art 2.Prezenta dispozitie se va comunica pringrija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului
-Prefectului Judetului Valcea ;

-Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectii Sociale Valcea;-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutala art.1
N

LAPUSATA :01.07.2021 N
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COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.101

Privitor la :Suspendarea ajutorului social a lui Ghivici Aurelia din
comuna Lapusata, satul Serbanesti judetul Valcea.

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea;In baza Referatului intocmit de Colectivul de asistenta sociala , inregistrat
sub nr.2347 din 01.07.2021,prin care se propune suspendarea ajutorului social a lui Ghivici
Aurelia, din comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea,in suma de 142 lei/luna, ca
urmare a refuzului nejustificat efectuarea actiunilorsau lucrarilor de interes, unui numar de
11 ore /luna pentru 1(una)persoana apta de munca conform fisei de calcul incepand din data
de 01.07.2021.

In conformitate cuprevederile art.33,ali.1,lit (a) si alin.2,din HG.50/2011,pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001,privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, cu modificariile si completariile ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG „Nr.57/2019,privind codul
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.l.Incepand cu data de 01.07.2021, se suspenda plata ajutorului social a lui
Ghivici Aurelia avand CNP-2600924382741 din comuna Lapusata „satul , judetul Valcea, in
suma de 142 lei/luna, ca urmare refuzul nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de
interes „ unui numar de 11 ore /luna pentru l(una)persoana apta de munca conform fisei de
calcul.

Art 2.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului
Prefectului Judetului Valcea;-Agentia Judeteana pentruPlati si Inspectii Sociale Valcea;-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutala art.1

LAPUSATA :01.07.2021 VA
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COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.100

Privitor la :Suspendarea ajutorului social a lui Benches V

comunaLapu: satul Serbanesti, judetul Vali

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „judetul Valcea :

In baza Referatului intocmit de Colectivul de asistenta sociala , inregistrat
sub nr.2343 din 01.07.2021 prin care se propune suspendarea ajutorului social a lui Benches
Virgil , din comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea,in suma de 255 lei/luna, ca
urmare a refuzului nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes, unui numar de
19 ore /luna pentru 2(doua)persoane apte de munca conform fisei de calcul incepand din data
de 01.07.2021.

In conformitate cuprevederile art.33,ali.l.lit (a) si alin.2,din HG.50/201|,pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001,privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, cu modificarile si

completariile ulterioare.
In temeiul art.196,alin(1).lit(b), din Legea OUG Nr.57/2019,privind codul

administrativ „emit urmatoarea

DISPOZITIE

Art.I.Incepand cu data de 01.07.2021, se suspenda plata ajutorului social a lui
Benches Virgil avand CNP-1650907382746 din comuna Lapusata „satul Serbanesti „ judetul
Valcea, in suma de 255 lei/luna, ca urmare refuzul nejustificat efectuarea actiunilor sau
lucrarilor de interes , unui numar de 19 ore /luna pentru 2(doua)persoane apte de munca
conform fisei de calcul.

Art 2.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului
-Prefectului Judetului Valcea;-Agentia Judeteana pentruPlati si Inspectii Sociale Valcea:-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutala art.1

LAPUSATA :01.07.2021
=
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COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.99

Privitor la :Suspendarea ajutorului social a lui Benches Ionel
din comuna Lapusata , satul Serbanesti judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de Colectivul de asistenta sociala , inregistrat
sub nr.2342 din 01.07.2021.,prin care se propune suspendarea ajutorului social a lui Benches
Ionel, din comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea,in suma de 142 lei/luna, ca
urmare a refuzului nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes, unui numar de
11 ore /luna pentru l(una)persoana apta de munca conform fisei de calcul incepand dindata
de 01.07.2021.

În conformitate cuprevederile art.33,ali.1.lit (a) si alin.2,din HG.50/2011,pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019,privind codul
administrativ ,emit urmatoarea

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.07.2021, se suspendaplata ajutorului social a lui
Benches lonel avand CNP-1601011382742 din comuna Lapusata „satul Serbanesti, judetul
Valcea, in suma de 142 lei/luna, ca urmare refuzul nejustificat efectuarea actiunilor sau
lucrarilor de interes , unui numar de [1 ore /luna pentru l(una)persoana apta de munca
conform fisei de calcul.

Art 2.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului
-Prefectului Judetului Valcea ;

-Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectii Sociale Valcea ;
-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutala art.1

LAPUSATA :01.07.2021
KV
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COMUNA LAPUSATA

JUDETUL VALCEA
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.98

Privitor la :Suspendarea ajutorului social a lui Benches Aurel
din comuna Lapusata , satul Serbanesti judetul Valcea .

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de Colectivul de asistenta sociala , inregistrat
sub nr.2341 din 01.07.2021 prin care se propune suspendarea ajutorului social a lui Benches
Aurel, din comuna Lapusata, sat Serbanesti, judetul Valcea,in suma de 142 lei/luna, ca
urmare a refuzului nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes, unui numar de
11 ore /luna pentru l(una)persoana apta de munca conform fisei de calcul incepand din data
de 01.07.2021.

In conformitate cuprevederile art.33,ali.1,lit (a) si alin.2,din HG.50/2011,pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001,privind
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, cu modificarile si completariile ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG ,Nr.57/2019 privind codul
administrativ ,emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.I.Incepand cu data de 01.07.2021, se suspenda plata ajutorului social a lui
Benches Aurel avand CNP-1590801382750 din comuna Lapusata „satul Serbanesti, judetul
Valcea, in suma de 142 lei/luna, ca urmare refuzul nejustificat efectuarea actiunilor sau
lucrarilor de interes , unui numar de 11 ore /luna pentru l(una)persoana apta de munca
conform fisei de calcul.

Art 2.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului general al comunei
Lapusata :

-Primarului
Prefectului Judetului Valcea;-Agentia Judeteana pentruPlatisi Inspectii Sociale Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazutala art.1

TA :01.07.2021
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COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 97

Privitor la: Modificarea cuantumului la alocatiei pentru sustinerea familie ca forma de
sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala a lui Puiu Adrian-
Marian din comuna Lapusata, satul Sarulesti. judetul Valcea

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea :

In baza referatului inregistrat sub nr.2334 din 30.06.2021, intocmit de Colectivul de a

sociala din aparatul propriu al primariei comunei Lapusata, judetul Valcea, prin care se propune modii
cuantumului a alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si
monoparentala, a lui Puiu Adrian Marian din comuna Lapusata „satul Sarulesti judetul Valcea. ca urmare
cereri si declaratiei pe propia raspundere nr.6 /2021 depusa de Puiu Adrian Marian din comuna Lapusata,
satul Sarulesti, judetul Valcea, în suma de 300 lei/luna, pentru 4(patru)copii, ramanand la plata suma de
328lei/luna, pentru un numar de (patru) copii aflati în intretinere in varsta de pana la 18 ani, ca urmare
reduceri venituriilor din familie.

In conformitate cu prevederile art. 23, alin.1, 2,3 si 5 din Legea 277/2010, republicata privind
alocatia pentru sustinerea familiei, coroborat cuart.ILalin.4 din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor bencficii de asistenta sociala si HGnr.1291/2012 pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare aprevederilorLegii nr 277/2010 prin HG nr.38/2011 si
0UG nr.42/2013 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinereafamiliei.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b). din Legea OUG .Nr.57/2019,privind codul administrativ „emit
urmatoarea :

istenta
rea

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.07.2021, se aproba modificarea cuantumului la alocatiei pentru
sustinerea familie ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala, a lui Puiu Adrian
Marian din comuna L.apusata „satul Sarulesti.judetul Valcea avand CNP-1870307324841. ca urmare cereri sideclaratiei pe propia raspundere nr.6/2021 depusa de Puiu Adrian Marian din comuna Lapusata, satul
Sarulesti, judetul Valcea, în suma de 300 lei/luna, pentru 4(patru)copii, ramanand la plata suma de 300
lci/luna, pentru un numar de 4(patru)copii aflati în intretinere în varsta de pana la 18 ani, ca urmarereduceri venituriilor din familie

Ar2(1).Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul comunei Lapusata, judetul Valcea.

(2) Impotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumita se poate adr
Contecios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ, Legii nr.544/2004.

Art 3.Prezenta dispozitie se va comunica prin grija secretarului comunei Lapusata
“Primarului :

Prefectului judetului Valcea
:

-Agentia de prestatii sociale Valcea :

“Compartimentul de asistenta so

-Persoanei prevazute la art.1
LAPUSATA: 01.07.2021

a Instantei de
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COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr. 9%

Privitor la: Modificarea cuantumului la alocatiei pentru sustinerea familie ca forma de
sprijin pentru familia cuvenituri reduse si monoparentala alui Taramoiu Ilie
din comuna Lapusata, satul Zarnesti. judetul Valcea

Nicolae Joita primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea :
In baza referatului inregistrat sub nr.2333 din 30.06.2021, intocmit de Colectivul de asistenta

sociala din aparatul propriual primariei comunei Lapusata, judetul Valcea. prin care se propune modificarea
cuantumului a alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si
monoparentala. a lui Taramoiu Ilie din comuna Lapusata „satul Zarnesti, judetul Valcea. ca urmare cereri si
declaratiei pe propia raspundere nr.5 /2021 depusa de Taramoiu Îlie din comuna Lapusata. satul Zarnesti.

judetul Valcea. în suma de 225 lei/luna. pentru 3(trei)copii. ramanand la plata sumade 246lei/luna, pentru
un numar de3(trei) copii aflati in intretinere in varsta de panala 18 ani. ca urmare reduceri vcnituriilor din
familie (Taramoiu Lucian Daniel nu maieste angajat)

In conformitate cu prevederile art. 23. alin.l, 2.3 si5din Legea 277/2010. republicata privind
alocatia pentru sustinerea familiei, coroborat cu art.Il.alin.4 din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala si HG nr.1291/2012 pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 277/2010 prin HG nr.38/2011 si
OUG nr.42/2013 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

În temeiul art.196.alin(l).li(b). din Legea OUG .Nr.57/2019.privind codul administrativ „emit
urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cudata de 01.07.2021. se aproba modificarea cuantumului ia alocatiei pentruinerea familie ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala. a lui Taramoiu
Ilie din comuna Lapusata „satul Zarnesti judetul Valcea avand CNP-1750919382743. ca urmare cereri sideclaratiei pe propia raspundere nr.5/2021 depusa de Taramoiu Ilie din comuna Lapusata, satul Zarnesti.
judetul Valcea, în suma de 225 lei/luna. pentru 3(trei)copii. ramanand la plata suma de 246lci/luna, pentruun numar de3 (trei)copii aflati in intretinere în varsta de panala 18 ani. ca urmare reduceri venituriilor dinfamilie (Taramoiu LucianDaniel nu mai este angajat)

Art.2(1),Prezenta dispozitie poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare la
Primarul comunei Lapusata. judetul Valcea.

(2).Impotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumita se poate adresa Instantei deContecios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ. Legii nr.544/2004
Art 3.Prezentadispozitie se va comunicapringrija secretarului comunei Lapusata

Primarului :
“Prefectului judetului Valcea ;

-Agentia de prestatii sociale Valcea
“Compartimentul de asistenta sociala : h
-Persoanei prevazute la art.1
LAPUSATA: 01.07.2021
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COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR
DISPOZITIA Nr.95

Privitor la :Suspendarea ajutorului socialalui Pirvulescu Elena Gabriela
din comuna Lapusata, satul Brosteni judetul Valcea

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata judetul Valcea ;

In baza Referatului intocmit de Colectivul de asistenta sociala , inregistrat
sub nr.2353 din 01.07.202l,prin care se propune suspendarea ajutorului social a lu
Pirvulescu Elena Gabriela, din comuna Lapusata, sat Brosteni, judetul Valcea,in suma de 52
lei/luna,pentru S(cinci)persoane, ca urmare a refuzului nejustificat efectuarea actiunilor sat
lucrarilor de interes, unui numar de 39 ore /luna pentru l(una)persoana apta de munc:
conform fisei de calcul, incepand din data de 01.07.2021.

In conformitate cuprevederile art.33,ali.1.lit (a) si alin.2,din HG.50/2011,pentri
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001,privinc
venitul minim garantat si HG nr.1291/2012, cu modificariile si completarile ulterioare.

In temeiul art.196,alin(l),lit(b), din Legea OUG „Nr.57/2019, privind codu
administrativ „emit urmatoarea :

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cu data de 01.07.2021, se suspenda plata ajutorului social a lu
Pirvulescu Elena Gabriela avand CNP-2790316381471 din comuna Lapusata „satu
Brosteni, judetul Valcea, in suma de 527 lei/luna, pentru S(cinci)persoane,ca urmare refuzu
nejustificat efectuarea actiunilor sau lucrarilor de interes „unui numar de 39ore /luna pentri1(una)persoana apta dă munca conform fisei de calcul.

Art 2.Prezenta dispozitie se va comunicaprin grija secretarului general al comune
Lapusata: -Primarului

-Prefectului Judetului Valcea :

-Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectii Sociale Valcea ;

-Compartimentul de asistenta sociala ;

-Persoanei prevazuta la art.1

LAPUSATA



COMUNA LAPUSATA
JUDETUL VALCEA

PRIMAR

DISPOZITIA Nr.94

Privitor la: Modificarea cuantumului la alocatiei pentru sustinerea familie ca formade
sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala a lui Diaconescu
Nicusor Marian din comuna Lapusata. satul Mijati. judetul Valcea

Nicolae Joita „primarul comunei Lapusata „Judetul Valcea :

In baza referatului inregistrat sub nr.2332 din 30.06.2021, întocmit de Colectivul de asistenta
sociala din aparatul propriu al primariei comunei Lapusata. judetul Valcea, prin care se propune modificarea
cuantumului a alocatiei pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si
monoparentala, a lui Diaconescu Nicusor Marian din comuna Lapusata „satul Mijati.judetul Valcea, ca
urmare cereri si declaratiei pe propia raspundere nr.4 /2021 depusa de Diaconescu Nicusor Marian din
comuna Lapusata, satul Mijati, judetul Valcea, in suma de 246 lei/luna, pentru 3(trei)copii, ramanand la
plata suma de 225lei/luna, pentru un numar de3 (trei) copii aflati in intretinere în varsta de pana la 18 ani,
ca urmare cresteri veniturilor din familie (Diaconescu Nicusor Marian este angajat)

In conformitate cu prevederile art. 23, alin.1, 23si5 din Legea 277/2010, republicata privind
alocatia pentru sustinerea familiei, coroborat cu art.lL.alin.4 din OUG nr.903/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala si HG nr.1291/2012 pentru modificarea
si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 277/2010 prin HG nr.38/2011 siOUG nr.42/2013 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

In temeiul art.196.alin(l).li(b). din Legea OUG .Nr.57/2019,privind codul administr
urmatoarea :

iv „emit

DISPOZITIE

Art.1.Incepand cudatade 01.07.2021, se aproba modificarea cuantumului la alocatiei pentrusustinerea familie ca forma de sprijin pentru familia cu venituri reduse si monoparentala, a lui Diaconescu
Nicusor Marian din comuna Lapusata „satul Mijati judetul Valcea avand CNP-1770424382751, ca urmarecereri si declaratiei pe propia raspundere nr.4/2021 depusa de Diaconescu Nicusor Marian din comuna
Lapusata, satul Mijati, judetul Valcea, in sumade 246 lei/luna, pentru 3(doi)copii. ramanand la plata sumade 22Slei/luna, pentru un numarde (trei) copii aflati în intretinere în varsta de pana la 18 ani, ca urmarecresteri veniturilor si membriilor din familie (Diaconescu Nicusor Marianeste angajat)

Art 2(1).Prezenta dispozitie poate fi contestata în termen de 30 de zile de la comunicare la
primarul comunei Lapusata, judetul Valcea.

(2).lmpotriva raspunsului la contestatie, persoana nemultumita se poate adresa Instantei deContecios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ. Legii nr.544/2004.
Art 3.Prezenta dispozitie se va comunica pringrija secretarului comunei Lapusata

“Primarului :
“Prefectului judetului Valcea :

-Agentia de prestatii sociale Valcea :

“Compartimentul de asistenta sociala : A

-Persoanei prevazute la art.1 Î
LAPUSATA: 01.07.2021 |

PRIMAR CONTRASEMNEAZA PENTRULEGALITATE
„JOITA NICOLAE SECRETAR_GENERAL COMUNA
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