
REGISTRUL  

pentru evidenta dispozitiilor primarului Comunei Boișoara – județul Vâlcea pe anul 2022 

*(1) – N/I (Normativă/Individuală), toate dispozitiile se comunica la compartimentele de specialitate care inainteaza referatele cu propunerile 

de emitere. 

*(2) – In Monitorul Oficial Local se publică doar dispozițiile cu caracter normativ. Dispozitiile cu caracter individual sunt supuse regimului de 

protectie a datelor cu caracter personal, potrivit legilor in vigoare, si se inmaneaza persoanelor vizate in mod individual. Se vor trece in 

registre doar initialele numelui si prenumelui/prenumelor persoanei 

 

 

 
 

 

Nr. de inreg. si 

data emiterii 

Titlul dispozitiei pe scurt Tip 

dispozitie: 

N/I *(1) 

Nr. si data comunicarii 

catre Prefect 

Data de  publicare 

a dispozitiei 

normative in M. 

Of. Local *(2) 

Observatii 

 

1/03.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 
Vâlcea privind convocarea Consiliului local Boisoara 
în sedinta extraordinară pentru data de 07.01.2022 

N 165/18.01.2022 

 

18.01.2021 

 

2/07.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind acoperirea definitiva a deficitului 

sectiuniide dezvoltare din excendentul  anilor 

precedent 

N 

 

165/18.01.2022 

 

18.01.2021 

 

3/07.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  incetarea contractului individual de 

munca nr.109/17.01.2021 al doamnei N E M , 

asistent personal cu handicap grav 

I 

 

165/18.01.2022 

 

 

 



4/07.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  reluarea activitatii domnului N P R , 

asistent personal al persoanei cu handicap grav N P 

I 

 

165/18.01.2022 

 

 

 

5/07.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  reluarea ajutorului social ( V M G ) 

domnului M G 

I 

 

165/18.01.2022 

 

 

 

6/21.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind convocarea Consiliului Local 

Boisoara  

N 

 

165/18.01.2022 

 

18.01.2021 

 

7/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  majorarea salariului  brut lunar al 

doamnei G N M , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav  

I 

      

 322/ 02.02.2022 

  

 

8/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  majorarea salariului brut lunar al 

doamnei  S F , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

       

322/ 02.02.2022 

  

 

9/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  majorarea salariului brut lunar al 

doamnei   E F , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

    

   322/ 02.02.2022 

  

 

10/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    B A A  , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

     

  322/ 02.02.2022 

  



 

11/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    B  M  , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

12/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei   P E I  , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

13/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei   S V S , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

14/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    G M , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

15/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    P E C  , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

16/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei     N M , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   



 

17/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    D F , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

18/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

doamnei     B G   , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

19/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  majorarea salariului brut lunar al 

doamnei     E A   , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

20/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind   majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    S  F    , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

21/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind     majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    R E    , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

22/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind    majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    P V    , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   



 

23/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea   privind   majorarea salariului brut lunar al 

doamnei    G V    , asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

24/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea  privind Vâlcea   privind   majorarea 

salariului brut lunar al doamnei    N F    , asistent 

personal al persoanei cu handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

25/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea    privind Vâlcea   privind   majorarea 

salariului brut lunar al doamnei   T N    , asistent 

personal al persoanei cu handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

26/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea  privind Vâlcea   privind   majorarea 

salariului brut lunar al doamnei   M L C    , asistent 

personal al persoanei cu handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

27/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind privind Vâlcea   privind   majorarea 

salariului brut lunar al doamnei   S I    , asistent 

personal al persoanei cu handicap grav 

I 

      322/ 02.02.2022   

 

28/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  majorarea indemnizatiei de 

insotitor pentru doamna G F , persoana cu 

gandicap grav 

I   322/ 02.02.2022 

  



 

29/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna   S V  , persoana cu gandicap grav 

I   322/ 02.02.2022 

  

 

30/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna    I N , persoana cu gandicap grav 

I    322/ 02.02.2022 

  

 

31/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna     D P , persoana cu gandicap grav 

I          322/ 02.02.2022 

  

 

32/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna     A M  , persoana cu gandicap grav 

I       322/ 02.02.2022 

  

 

33/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna    H M , persoana cu gandicap grav 

I       322/ 02.02.2022 

  

 

34/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna     H E , persoana cu gandicap grav 

I       322/ 02.02.2022 

  

 

35/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna    M M  , persoana cu gandicap grav 

I       322/ 02.02.2022 

  

 

36/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna    T R   , persoana cu gandicap grav 

I       322/ 02.02.2022 

  



 

37/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamnul    T P C   , persoana cu gandicap 

grav 

I       322/ 02.02.2022 

  

 

38/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamnul    M A  , persoana cu gandicap grav 

I    322/ 02.02.2022 

  

 

39/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamnul     B A   , persoana cu gandicap 

grav 

I    322/ 02.02.2022 

  

 

40/25.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamnul    M M P C    , persoana cu 

gandicap grav 

I     322/ 02.02.2022 

  

 

41/31.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea salariului brut lunar al 

domnului P P  

I 381/08.02.2022 

  

42/31.01.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind acordarea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 

energie , consumatorilor vulnerabili care au depus 

cereri in perioada 21.12.2021 – 20.01.2022 

I 381/08.02.2022 

  

43 /24.02.2022  
Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind actualizarea Comisiei pentru 

recensamantul populatiei si locuintelor din 

I 

 
780/03.03.2022 

  



Romania la nivelul unitati administrative – 

teritoriale Comuna Boisoara – judetul Valcea 

 

44 /24.02.2022  

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind modificarea alocatiei pentru 

sustinerea familiei pentru familia domnului 

Draghiceanu Nicolae 

I 

 

 

     780/03.03.2022 

  

 

45 /24.02.2022  

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind incetarea dreptului platii alocatiei 

pentru sustinerea familiei pentru doamna Petrea 

Maria Dana. 

I 

 

      780/03.03.2022 

  

 

46 /24.02.2022  

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind incetarea dreptului platii alocatiei 

pentru sustinerea familiei pentru domnul Toader 

Doru. 

I 

 

      780/03.03.2022 

  

47/01.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind  convocarea Consiliului local 

Boisoara- judetul Valcea. 

N 780/03.03.2022 

 

04.03.2022 

 

48/01.03.2022 

Dispozitia primarului privind acordarea ajutorului 

pentru incălzirea locuintei si a suplimentului de 

energie pentru consumatorii vulnerabili care au 

depus cereri in perioada 21.01.2022- 20.02.2022  

I 870/09.03.2022 

  

49/01.03.2022 

Dispozitia primarului privind stabilirea posturilor de 

lucru pentru autorecenzare asistată precum si a 

programului de functionare a acestora , pentru 

recensamantul populatiei si locuintelor. 

N 901/10.03.2022 

 

10.03.2022 

 



50/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul S. G 

I 1049/24.03.2022 

  

51/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul C.I. 

I 

1049/24.03.2022   

52/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul A.I. 

I 

1049/24.03.2022   

53/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul M.G. 

I 

1049/24.03.2022 

 

 

54/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul V.P. 

I 

1049/24.03.2022   

55/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul V.G. 

I 

1049/24.03.2022 

 

 

56/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul R.E.N. 

I 

1049/24.03.2022   

57/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru domnul M.V. 

I 

1049/24.03.2022   



58/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna T.V. 

I 

1049/24.03.2022   

59/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna T. M.  

I 

1049/24.03.2022   

60/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna A.F.  

I 

1049/24.03.2022   

61/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna R.A. 

I 

1049/24.03.2022   

62/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna E.N.E. 

I 

1049/24.03.2022   

63/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna D.G. 

I 

1049/24.03.2022   

64/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna P.E. 

1 

1049/24.03.2022   

65/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna S.L. 

I 

1049/24.03.2022   



66/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea ajutorului social (V.M.G.)  

pentru doamna C.M. 

I 

1049/24.03.2022   

67/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului P. i. C 

 

1049/24.03.2022   

68/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului  O. A.  

I 

1049/24.03.2022   

69/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului  M.L. 

I 

1049/24.03.2022   

70/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului B.F. 

I 

1049/24.03.2022   

71/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnuluI S.GH. 

I 

1049/24.03.2022   

72/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului.SM. 

I 

1049/24.03.2022 

 

 

73/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului D. N.  

I 

1049/24.03.2022   



74/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamnei S.L. 

I 

1049/24.03.2022   

75/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamnei P.A. 

i 

1049/24.03.2022   

76/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamne E.N.E. 

I 

1049/24.03.2022   

77/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamnei  A.C.E. 

I 

1049/24.03.2022   

78/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamnei S. F. 

I 

1049/24.03.2022   

79/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamnei P.A.R. 

I 

1049/24.03.2022   

80/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamnei C. M.  

I 

1049/24.03.2022 

 

 

81/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

doamnei T.V.  

I 

1049/24.03.2022 

 

 



82/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului MMG 

I 

 

   1049/24.03.2022 
 

 

83/17.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boișoara-judetul 

Vâlcea privind majorarea A.S.F. pentru familia  

domnului N.I.E 

I 

 

    1049/24.03.2022 

  

84//21.03.2022 
Dispozitia primarului Comunei Boișoara, judetul 

Valcea privind sancționarea domnului P.M. 
I 1133/24.03.2022 

  

85/21.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara privind  

încetarea dreptului  plății  alocației pentru 

sustinerea familie pentru  domnul M. D. 

I 

 

    1133/24.03.2022 
 

 

86/21.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara privind  

încetarea dreptului  plății  alocației pentru 

sustinerea familie pentru doamna M.A.M. 

I 

 

    1133/24.03.2022 

  

87/21.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara privind 

încetarea plății  ajutorului social (V.M.G.) pentru 

domnul A.I. 

I 

 

     1133/24.03.2022 

  

88/25.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara privind 

convocarea Consiliului Local Boisoara  in sedinta 

ordinară pentru data de 31.03.2022. 
N 4463/01.04.2022 

 

26.03.2022 

 

89/31.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara privind 

desemnarea agentului de inundatii la nivelul UAT 

Comuna Boisoara, judetul Valcea. 
I 4463/01.04.2022 

  



90/31.03.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea stimulentului educational 

sub forma de tichet social unui nr. de 2 beneficiari 

de pe raza UAT comuna Boisoara. 

I 4463/01.04.2022 

  

91/08.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind modificarea si completarea 

dispozitiei primarului Comunei Boisoara, judetul 

valceanr. 84/21.03.2022 

I 1577/02.05.2022 

  

92/11.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea,privind acordarea indemnizatiei de insotitor 

domnului S.A. , persoana cu handicap grav. 

I 

 

    1577/02.05.2022 

  

93/11.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea indemnizatiei de insotitor 

domnului  P.I., persoana cu handicap grav. 

I 

 

      1577/02.05.2022 
 

 

94/14.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incadrarea domnului I.M. in functia 

contractuală de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav. 

I 

 

    1577/02.05.2022  

 

95/20.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului social (VMG) 

domnului Matei Gheorghe 

I 

 

     1577/02.05.2022 

  

96/22.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului Local 

Boisoara in sedinta ordinara pentru data de 

28.04.2022. 

N 1577/02.05.2022 

 

25.04.2022 

 



97/29.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea dreptului platii alocatiei 

pentru sustinerea familiei pentru doamna P.A. 

I 1577/02.05.2022 

  

98/29.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea acordarii suplimentului 

pentru energie pentru domnul marian alexandru 
I 1627/05.05.2022  

 

99/29.04.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea acordarii suplimentului 

pentru energie pentru doamna Popescu Anica. 
I 1627/05.05.2022 

  

100/03.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea contractului individual de 

munca nr. 2842/28.09.2021 al domnului Nitu Florin 

, asistent personal al persoanei cu handicap grav. 

I 1627/05.05.2022 

  

101/09.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea contractului individual de 

munca nr. 2577/14.09.2020 , privind pe doamna 

Giurescu Narcisa maria, asistent personal al 

persoanei cu handicap grav 

I 1728/13.05.2022 

  

102/09.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind modificarea alocatiei pentru 

sustinerea familiei pentru doamna Popa Alina 

Ramona. 

I 1728/13.05.2022 

  



103/12.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incadrarea doamnei Giurescu Elena 

andreea in functia contractual[ de asistent 

personal al persoanei cu handicap grav 

I 

 

1728/13.05.2022 

  

104/14.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind delegarea unor atributii ale functiei 

publice vacante de executie de referent din cadrul 

compartimentului Impozite sit axe locale d-nei 

MMA 

I 

 

 

1970/31.05.2022 

  

105/20.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea consiliului Local 

Boisoara in sedinta ordinara pentru data de 

26.05.2022 

N 

 

1970/31.05.2022 

  

106/20.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind desemnarea imputernicitului 

primarului Comunei Boisoara – judetul Valcea 

pentru constatarea contraventiilor  si aplicarea 

sanctiunilor contraventionale prevazute de art. 54  

alin (1) lit a) lit. b) si lit. d)  din OUG nr. 19 /2020 

privind organizarea si desfasurarea 

recensamantului populatiei si locuintelor din 

Romania in anul 2021 

I 

 

 

1970/31.05.2022 

  

107/20.05.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea platii dreptului platii VMG 

pentru doamna Popa Elena  

I 

 

1970/31.05.2022 

  

108/26.05.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea platii ASF pentru doamna 
I    



NIE 1970/31.05.2022 

109/21.06.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind recuperarea unor sume acordate 

necuvenit doamnei P.M. 

I 

350/29.06.2022   

110/21.06.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind recuperare sume aacordate 

necuvenit  domnului M . N. 

I 

350/29.06.2022   

111/21.06.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind recuperare sume aacordate 

necuvenit  domnului T.P.C. 

I 

350/29.06.2022   

112/21.06.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind recuperare sume aacordate 

necuvenit  doamnei A.V.A. 

I 

350/29.06.2022   

113/22.06.2022 
Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind covocarea Consiliului Local Boisoara 
N 

350/29.06.2022   

114/29.06.2022 
Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea VMG pentru domnul MA 
I 

350/29.06.2022   

115/29.06.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna M.A.  

I 

350/29.06.2022   

116/29.06.2022 
Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea CIM pentru doamna G.E 
I 

350/29.06.2022   

117/29.06.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea indemnizatiei de insotitor 
I 350/29.06.2022   



pentru B.N.  

118/29.06.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind angajarea doamnei G. E.A. in functia 

contractuala de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav  

I 

1350/29.06.2022   

119/04.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind delegarea unor atributii ale functiei 

publice de referent doamnei M.M.  

I 

1367/04.07.2022   

120/18.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea suplimentului pentru 

combustibili solizi sau petrolieri pentru doamna I A 

I 

2668/28.07.2022   

121/18.07.2022 
Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea CIM al domnului I.M.  
I 

2668/28.07.2022   

122/19.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind angajarea domnului I.M. in functia 

contractuala de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav. 

I 

2668/28.07.2022   

123/19.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind numirea doamnei L.D.E in functia 

publica de inpector asistent in cadrul 

compartimentului Financiar - contabilitate 

I 

2668/28.07.2022   

124/22.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului Local 

Boisoara 

N 

2668/28.07.2022   



125/22.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind constituirea comisiei de examinare 

pentru ocuparea functiei publice de referent  

I 

2668/28.07.2022   

126/28.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea VMG pentru doamna 

A.C.E.   

I 

2784/11.08.2022   

127/28.07.2022 
Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind modificarea ASF pentru doamna A.C. 
I 

2784/11.08.2022   

128/28.07.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordare indemnizatiei de insotitor 

pentru T.E. 

I 

2784/11.08.2022   

129/01.08.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind delegarea unor atributii ale functiei 

publice de referent doamnei V.I.G.  

I 

2784/11.08.2022   

130/02.08.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incadrarea doamnei P M in functia 

publica de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav 

I 

2784/11.08.2022   

131/03.08.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind desemnarea persoanelor 

responsabile cu ambrozia 

I 

2784/11.08.2022   

132/03.08.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea indemnizatiei de insotitor 

pentru doamna N.M. 

I 

2784/11.08.2022   



133/ 05.08.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului local Boisoara N 

2784/11.08.2022   

134/19.08.2022 
Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului local Boisoara 
N 

2784/11.08.2022   

135/29.08.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind numirea doamnei S.E.E in functia 

publica de referent din cadrul compartimentului 

Taxe si impozite locale. 

I 

2784/11.08.2022   

136/30.08.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind modificarea dispozitiei primarului 

nr. 87/07.09.2022 

I 

2784/11.08.2022   

137/23.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului local Boisoara 

in sedinta ordinara pentru data de 29.09.2022 

N 

 

3747/14.10.2022 

  

138/23.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind majorarea bugetului de venituri si 

cheltuieli al UAT Comuna Boisoara – judetul Valcea 

N 

 

3747/14.10.2022 

  

139/23.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea acordarii suplimentului 

pentru combustibili solizi sau petrolieri pentru 

domnul T P 

I 

 

3747/14.10.2022 

  

140/23.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea dreptului platii alocatiei 

pentru sustinerea familiei pentru domnul B F 

I 

3747/14.10.2022   



141/23.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea indemnizatiei de insotitor 

domnului  MI  

I 

3747/14.10.2022   

142/28.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea acordarii indemnizatiei de 

insotitor pentru doamna NM 

I 

3747/14.10.2022   

143/28.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea acordarii indemnizatiei de 

insotitor pentru doamna MM 

I 

3747/14.10.2022   

144/29.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea  ASF pentru familia 

doamnei GMA 

I 

3747/14.10.2022   

145/29.09.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea  ASF pentru familia 

doamnei MD 

I 

 

3747/14.10.2022 

  

146/03.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ASF pentru familia 

doamnei MM 

 

I 

 

3747/14.10.2022 

  

147/03.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incadrarea doamnei PM in functia 

contractuala de asistent personal al persoanei cu 

handicap grav. 

 

I 

 

3747/14.10.2022 

  



148/03.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea stimulentului educational 

sub forma de tichet social unui nr de 7 beneficiari  

       I  

3747/14.10.2022 

  

149/10.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind desemnarea persoanei responsabile 

cu implementarea prevederilor referitoare la 

declaratiile de avere si interese. 

I  

3747/14.10.2022 

  

150/10.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind actualizarea comisiei speciale pentru 

intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public si privat al 

Comunei Boisoara, judetul valcea. 

I  

3747/14.10.2022 

  

151/21.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului local 

Boisoarain sedinta ordinara pentru data de 

27.10.2022. 

 

N 

 

3970/27.10.2022 

 

21.10.2022 

 

152/27.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind constituirea Comisiei paritare la 

nivelul unitatii administrative teritoriale Comuna 

Boisoara – judetul Valcea. 

 

I 

 

3970/27.10.2022 

  

153/27.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind constituirea comisiei de evaluare a 

secretarului general al UAT Comuna Boisoara , 

judetul Valcea. 

 

 

I 

 

3970/27.10.2022 

  



154/31.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea dreptului platii alocatiei 

pentru sustinerea familiei pentru domnul Popescu 

Ionut Catalin. 

I  

      4128/09.11.2022 

  

155/31.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea contractului individual de 

munca nr. 3377/23.10.2022 privind pe pe 

P.V.Comisiei de selectionare a arhivei  

 

I 

    

      4128/09.11.2022 

  

156/31.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind actualizarea  Comisiei de 

selectionare a arhivei la nivelul unitatii 

administrative teritoriale comuna – boisoara , 

judetul Valcea. 

 

I 

 

4128/09.11.2022 

  

157/31.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind desemnarea persoanei responsabile 

cu relatia cu societatea civila care sa primeasca  

 

I 

 

 4128/09.11.2022 

  

158/31.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind desemnarea reprezentantului 

primarului Comunei Boisoara, judetul Valcea in 

Consiliul de administratie nal Scolii Gimnaziale 

Boisoara  in anul scolar 2022-2023. 

 

I 

 

4128/09.11.2022 

  

159/31.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea dreptului platii alocatiei 

pentru sustinerea familiei pentru doamna S.I 

 

I  

4128/09.11.2022 

  



160/31.10.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind majorarea bugetului de venituri si  

chrltuieli al unitatii administrativ – teritoriale 

Comuna – Boisoara, judetul Valcea. 

 

N 

 

 4128/09.11.2022 

 

09.11.2022 

 

161/11.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului Local 

Boisoara in sedinta extraordinara de indată  pentru 

data de 14.11.2022 

 

N 

 

4307/25.11.2022 

 

25.11.2022 

 

162/22.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului Local 

Boisoara pentru data de 28.11.2022. 

 

N 

 

4307/25.11.2022 

 

22.11.2022 

 

163/ 22.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei si a suplimentului pentru 

energie consumatorilor vulnerabili. 

I  

4307/25.11.2022 

  

164/22.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind desemnarea persoanei responsabile 

cu completarea si transmiterea datelor in registrul 

general de evidenta al salariatilor. 

I  

4307/25.11.2022 

  

165/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul B.N. 

 

 

I 

             

            

      4583/ 09.12.2022 

  



166/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul B.GH. 

I       4583/ 09.12.2022   

167/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul B.N. 

I       4583/ 09.12.2022   

168/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul F.I. 

I       4583/ 09.12.2022   

169/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul B.H.P. 

I       4583/ 09.12.2022   

170/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul I.I. 

I       4583/ 09.12.2022   

171/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

I       4583/ 09.12.2022   



incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul L.I 

172/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul M.GH. 

 

I       4583/ 09.12.2022   

173/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul M.I. 

I       4583/ 09.12.2022   

174/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul N.N. 

I       4583/ 09.12.2022   

175/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul P.V. 

I       4583/ 09.12.2022   

176/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

I       4583/ 09.12.2022   



incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul P.P. 

177/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul T.I. 

I       4583/ 09.12.2022   

178/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul T.M. 

I       4583/ 09.12.2022   

179/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul C.S. 

I       4583/ 09.12.2022   

180/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul P.F. 

I       4583/ 09.12.2022   

181/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

I       4583/ 09.12.2022   



pentru domnul G.S. 

182/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul I.R. 

 

I       4583/ 09.12.2022  

 

 

183/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul M.M. 

I       4583/ 09.12.2022   

184/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna P.I 

I       4583/ 09.12.2022   

185/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna P.v. 

I       4583/ 09.12.2022   

186/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

I       4583/ 09.12.2022   



pentru doamna P.L. 

187/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna P.I 

 

I       4583/ 09.12.2022   

188/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna S.E. 

I       4583/ 09.12.2022   

189/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna S.M. 

I       4583/ 09.12.2022   

190/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna S.L. 

I       4583/ 09.12.2022   

191/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

I       4583/ 09.12.2022   



pentru doamna T.V. 

192/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna V.M. 

 

I       4583/ 09.12.2022   

193/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna N.M. 

I       4583/ 09.12.2022   

194/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna G.N. 

I       4583/ 09.12.2022   

195/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul M.C. 

I       4583/ 09.12.2022   

196/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

I       4583/ 09.12.2022   



pentru domnul P.I. 

197/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul P.GH. 

 

I       4583/ 09.12.2022   

198/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul P.V. 

I       4583/ 09.12.2022   

199/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna T.M. 

I       4583/ 09.12.2022   

200/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna T.L. 

I       4583/ 09.12.2022   

201/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

I       4583/ 09.12.2022   



pentru doamna P.V. 

202/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  D.E. 

 

I       4583/ 09.12.2022   

203/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  D.E. 

 

I 

      4583/ 09.12.2022   

204/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.G. 

I       4583/ 09.12.2022   

205/28.51.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.A.C. 

I       4583/ 09.12.2022   

206/28.11.2522 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

I       4583/ 09.12.2022   



pentru doamna  P.V.L. 

207/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  M.M.V. 

 

I       4583/ 09.12.2022   

208/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul H.D.V. 

I       4583/ 09.12.2022   

209/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul I. A. 

I       4583/ 09.12.2022   

210/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul M.A.A. 

I       4583/ 09.12.2022   

211/28.11.2022 Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

I       4583/ 09.12.2022   



pentru domnul M.I. 

212/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul O. M. F. 

 

I       4583/ 09.12.2022   

213/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea indemnizatiei de insotitor 

doamnei M.M. 

I       4583/ 09.12.2022   

214/28.11.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind constituirea comisiei de inventariere  

a elementelor de natura activelor , datoriilor si 

capitalurilor proprii, la nivelul unitatii 

administrative – teritoriale Comuna Boisoara- 

judetul Valcea 

I       4583/ 09.12.2022   

215/05.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea contractului individual de 

munca nr. 2521/30.08.2021. 

I       4583/ 09.12.2022   

216/05.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind privind incetarea acordarii 

suplimentului pentru combustibili solizi sau 

petrolieri si a suplimentului de energie pentru 

domnul I.N. 

 

I       4583/ 09.12.2022   



217/14.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind modificarea raporturilor de serviciu 

ale doamnei Lazar Diana –Elena prin transfer la 

cerere in cadrul unitatii administrative-teritoriale 

,,Comuna Olanu ‘’, judetul Valcea. 

I       4921/28.12.2022   

218/15.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind convocarea Consiliului local Boisoara 

in sedinta extraordinara pentru data de 19.12.2022 

 

N       4921/28.12.2022  

 

15.12.2022 

 

219/21.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea contractului individual de 

munca nr. 1921/31.05.2021 prvind pe S.V.S. 

I       4921/28.12.2022   

220/22.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind  convocarea Consiliului local 

Boisoara in sedinta ordinara pentru data de 

28.12.2022. 

N       4921/28.12.2022  

22.12.2022 

 

221/22.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind constituirea Comisiei de disciplina 

comuna pentru unitatile administrative teritoriale 

Orasul Brezoi, comuna Boisoara, Comuna Perisani, 

si Comuna Titesti- judetul Valcea. 

 

I 

      4921/28.12.2022   

222/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul C.P. 

 

I 

      4921/28.12.2022   



223/27.12.2022 

 

 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.F. 

 

 

I 

      4921/28.12.2022   

224/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul E.V.E. 

 

I 

      4921/28.12.2022   

225/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.M. 

 

 

I 

      4921/28.12.2022   

226/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.I. 

 

I 

      4921/28.12.2022   



227/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.I. 

 

I 

      4921/28.12.2022   

228/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.M. 

 

I 

      4921/28.12.2022   

229/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  P.G. 

 

I 

      4921/28.12.2022   

230/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind acordarea ajutorului pentru  

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul T. G. 

 

I 

      4921/28.12.2022   

231/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru domnul R.GH. 

 

 

I 

      4921/28.12.2022   



232/27.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind respingerea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau 

petrolieri precum si a suplimentului pentru energie 

pentru doamna  G.V. 

 

 

I 

      4921/28.12.2022   

233/28.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea acordarii indemnizatiei de 

insotitor pentru domnul M. I.  

 

 

I 

      4921/28.12.2022   

234/28.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind incetarea acordarii suplimentului 

pentru combustibili solizi sau petrolieri si a 

suplimentului de energie pentru doamna G.L.  

 

I 

      4921/28.12.2022   

235/28.12.2022 

Dispozitia primarului Comunei Boisoara, judetul 

Valcea privind rectificarea actului de nastere nr. 

86/11.iulie 1950 privind pe domnul E.M. 

 

I 

      4921/28.12.2022   

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


