
REGISTRU DISPOZITII  
 

 - Dispoziţia  nr. 1 / 03.01.2022  privind: alocarea unei secvente de numere de 
inregistrare a corespondentei in registrul de intrare-iesire  SPCLEP Roesti . 

           - Dispoziţia  nr. 2 /  03.01.2022  privind:   stabilirea seriilor si numerelor aferente 

chitantierelor emise de  Comuna Roesti. 

   
       -     Dispozitia   nr. 3/ 13.01.2022  privind angajare asistent personal . 

      - Dispoziţia  nr. 4  /19.01.2022  privind promovarea în grad profesional superior a domnului 

Diaconu Nicolae Alexandru , funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Roesti, județul Vâlcea, compartimentul SPCLEP-stare civila . 

     - Dispoziţia  nr. 5  /19.01.2022  privind promovarea în grad profesional superior a d-nei  
Draghici Laura Georgiana  , funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Roesti, județul Vâlcea, compartimentul SPCLEP- 

       -  Dispoziţia  nr. 6  /19.01.2022  privind promovarea în grad profesional superior a d-nei Meianu 
Adriana  , funcționar public de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Roesti, județul Vâlcea, compartimentul agricultura  . 

      -  Dispoziţia  nr. 7  /19.01.2022  privind prestare munca in folosul comunitatii Cumpanasu Aurel   

      -  Dispozitia nr 8/25.01.2022 privind incetare indemnizatie insotitor . 
 
    -     Dispozitia   nr. 9/ 26.01.2022  privind convocarea Consiliului Local Roesti in sedinta ordinara in 
data de 31.01.2022  . 

      - Dispoziţia  nr. 10 /27.01.2022  privind incetare contract de munca  

     - Dispoziţia  nr. 11 /27.01.2022  privind incetare indemnizatie insotitor 

       -  Dispoziţia  nr. 12 /31.01.2022  privind  stabilirea indemnizatiilor de insotitor ca urmare a majorarii 
salariului minim . 

      -  Dispoziţia  nr. 13  /31.01.2022  privind modificare cuantum alocatie suplimentara    

      -  Dispoziţia  nr. 14  /31.01.2022  privind modificare cuantum alocatie suplimentara    
      -  Dispoziţia  nr. 15  /31.01.2022  privind incetare plata alocatie suplimentara    
      - Dispoziţia  nr. 16  /31.01.2022  privind incetare plata alocatie suplimentara    

       - Dispoziţia  nr. 17  /31.01.2022  privind modificare cuantum alocatie suplimentara  
       -    Dispoziţia  nr. 18 /01.02.2022  privind convocarea Consiliului Local Roesti  in sedinta 
extraordinara in 04.02.2022  
        - Dispoziţia  nr. 19  /01.02.2022  privind stabilirea ajutorului de incalzire pe perioada 
sezonului rece 2021-2022   
        - Dispoziţia  nr. 20  /01.02.2022  privind stabilirea ajutorului de incalzire pe perioada 
sezonului rece 2021-2022   



       -  Dispoziţia  nr. 21  /01.02.2022  privind stabilirea ajutorului de incalzire pe perioada 
sezonului rece 2021-2022   
       -  Dispoziţia  nr. 22 /01.02.2022  privind stabilirea ajutorului de incalzire pe perioada 
sezonului rece 2021-2022   
         -   Dispoziţia  nr. 23  /04.02.2022  privind incetare contract de munca asistent personal . 
-     Dispozitia   nr. 24/ 04.02.2022  privind convocarea Consiliului Local Roesti in sedinta ordinara in 
data de 11.02.2022  . 

      - Dispoziţia  nr. 25 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale 
domnului  Barbulescu Nicolae Emil  , începând cu data de 01.01.2022 

   - Dispoziţia  nr. 26 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale domnului  
Citu Mihai Doru , începând cu data de 01.01.2022 
    - Dispoziţia  nr. 27 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale d-nei   
Popescu Corina   , începând cu data de 01.01.2022 
    - Dispoziţia  nr. 28 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale 
domnului Piciu Georgel   , începând cu data de 01.01.2022 
   - Dispoziţia  nr. 29 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale d-nei 
Burican Irina  , începând cu data de 01.01.2022 
    - Dispoziţia  nr. 30 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale 
domnului Diaconu Nicolae Alexandru  , începând cu data de 01.01.2022 
   - Dispoziţia  nr. 31 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale domnului 
Ciuca Alin Constantin  , începând cu data de 01.01.2022 
- Dispoziţia  nr. 32 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale d-nei 
Meianu Adriana  , începând cu data de 01.01.2022 
- Dispoziţia  nr. 33 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale d-nei 
Draghici Laura Georgiana , începând cu data de 01.01.2022 
- Dispoziţia  nr. 34 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale domnului  
Dicu Nicolae Alexandru , începând cu data de 01.01.2022 
- Dispoziţia  nr. 35 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale domnului 
Mosoreanu Andrei Alexandru   , începând cu data de 01.01.2022 
- Dispoziţia  nr. 36 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale domnului 
Matulescu Gheorghe Catalin   , începând cu data de 01.01.2022 
- Dispoziţia  nr. 37 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale domnului 
Draghici Gheorghe  , începând cu data de 01.01.2022 
- Dispoziţia  nr. 38 /14.02.2022  privind stabilirea  veniturilor  salariale lunare ale domnului 
Dragulescu Gheorghe  , începând cu data de 01.01.2022 
    -     Dispozitia   nr. 39/ 25.02.2022  privind  acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei  . 
     -     Dispozitia   nr. 40/ 25.02.2022  privind  acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei 
     -     Dispozitia   nr. 41/ 25.02.2022  privind  desemnare responsabil pantouflage 
     -     Dispozitia   nr. 42/ 07.03.2022  privind  locatia in care functioneaza autorecenzarea 
asistata a populatiei la Recesamantul Populatiei si Locuintei . 
     -    Dispozitia   nr. 43/ 08.03.2022  privind  prestarea de activitati in folosul comunitatii a 
numitului Mihai ionel , conform sentintei penale nr 99/2021.    
 
 


