
REGISTRUL  

pentru evidenta dispozitiilor primarului Comunei GOLEȘTI  pe anul 2021 

*(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 / 
05.01.2021 

constituire Comisie pentru 
concursul de recrutare şi de 

soluţionare a contestaţiilor a 
concurenţilor participanţi 

pentru ocuparea unor funcţii 
publice de execuţie vacante (3 

funcţii), pe durata 
nedeterminată, cu statut de 
funcţionar public, în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea 

I 533/29.01.2021   



2 / 
05.01.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei P.E.N., 

responsabil financiar al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea” 

I 533/29.01.2021   

3 / 
05.01.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei M. F., 

responsabil achiziții publice al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea” 

I 533/29.01.2021   

4 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

publice de conducere specifică 
de secretar general al unității 

administrativ-teritoriale 
Comuna Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

I 946/18.02.2021   

5 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

I 946/18.02.2021   



publice de execuţie de 
consilier in cadrul 

compartimentului financiar-
contabilitate din aparatul de 

specialitate al primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

6 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

publice de execuţie de 
consilier achiziţii publice in 
cadrul compartimentului 

achiziţii publice, programe din 
aparatul de specialitate al 

primarului Comunei Goleşti, 
judeţul Vâlcea 

I 946/18.02.2021   

7 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

publice de execuţie de 
inspector in cadrul 

compartimentului impozite şi 
taxe din aparatul de 

specialitate al primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

I 946/18.02.2021   

8 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

I 946/18.02.2021   



publice de execuţie de 
inspector in cadrul 

compartimentului asistenţă 
socială din aparatul de 

specialitate al primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

9 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

publice de execuţie de 
inspector in cadrul Serviciul 
Voluntar Pentru Situatii De 

Urgenta din aparatul de 
specialitate al primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

I 946/18.02.2021   

10 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

publice de execuţie de 
referent in cadrul 

compartimentului registru 
agricol-agricultură din 

aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea 

I 946/18.02.2021   

11 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

I 946/18.02.2021   



contractuale de execuţie de 
muncitor in cadrul Serviciului  

Public de Administrare a 
Domeniului Public si Privat din 

aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea 

12 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

contractuale de execuţie de 
muncitor in cadrul 
compartimentului 

administrativ, de deservire si 
pază din aparatul de 

specialitate al primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

I 946/18.02.2021   

13 / 
21.01.2021 

actualizarea fişei de post 
corespunzatoare funcţiei 

contractuale de execuţie de 
guard in cadrul 

compartimentului 
administrativ, de deservire si 

pază din aparatul de 
specialitate al primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

I 946/18.02.2021   



14 / 
22.01.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 28.01.2021 

N 946/18.02.2021 22.01.2021  

15 / 
29.01.2021 

încetarea dreptului  ajutorului 
social domnului M. G.  
începand cu data de 

01.02.2021 

I 946/18.02.2021   

16 / 
29.01.2021 

suspendarea dreptului  
ajutorului social domnului  C. 

N.  începând cu data de 
01.02.2021 

I 946/18.02.2021   

17 / 
29.01.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap P. G. B. 

începând cu data de 
01.02.2020 

I 946/18.02.2021   

18 / 
29.01.2021 

majorarea cuantumului 
indemnizaţiilor lunare 

acordate persoanelor cu 
handicap grav sau 

reprezentanţilor legali ai 
acestora, începând cu data de 

13.01.2021 

I 946/18.02.2021   

19 / 
29.01.2021 

suspendarea raportului de 
serviciu la initiativa 

functionarului public, al 
doamnei S. M., având funcţia 

I 946/18.02.2021   



publică de execuţie de 
inspector grad profesional 

asistent, gradaţia 3, in cadrul 
compartimentului impozite şi 

taxe din aparatul de 
specialitate al primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

20 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei A. M., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

21 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei F. M. I., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

22 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei S. M. M., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

23 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei S. M. C., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

24 / stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei T. M., 

I 946/18.02.2021   



29.01.2021 începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

25 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei C. L. I., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

26 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei F. M. M., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

27 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului M. N., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

28 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei C. I., 
începând cu data de 13 

ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

29 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului P. E. R., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

30 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei R. A.M., 

începând cu data de 13 

I 946/18.02.2021   



ianuarie 2021 

31 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului M. P.R., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

32 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei S. C., 
începând cu data de 13 

ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

33 / 
29.01.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei O. G., 

începând cu data de 13 
ianuarie 2021 

I 946/18.02.2021   

34 / 
29.01.2021 

constituirea comisiei de 
stabilire a persoanelor 

responsabile de nerecuperare 
a creanțelor bugetului local 

I 946/18.02.2021   

35 / 
29.01.2021 

stabilirea cuantumului brut al 
indemnizației lunare a 

domnului M. C.A., având 
funcția de primar al Comunei 

Golești, judeţul Vâlcea, cu 
data de 01.01.2021 

I 946/18.02.2021   

36 / 
29.01.2021 

stabilirea cuantumului brut al 
indemnizației lunare a 

I 946/18.02.2021   



domnului R. D., având funcția 
de viceprimar al Comunei 
Golești, judeţul Vâlcea, cu 

data de 01.01.2021 

37 / 
08.02.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei P. E. N., 

responsabil financiar al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea” 

I 946/18.02.2021   

38 / 
08.02.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei M. F., 

responsabil achiziții publice al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea”  

I 946/18.02.2021   

39 / 
15.02.2021 

numirea doamnei C. E.S., în 
funcţia publică de execuţie de 

inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, gradaţia 

2, începând cu data de 

I 1301/05.03.2021   



15.02.2021 

40 / 
19.02.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 28.02.2021 

N 1301/05.03.2021 19.02.2021  

41 / 
26.02.2021 

încetarea contractului 
individual de muncă doamnei 

M. M., având funcţia de 
consilier personal al 

Primarului Comunei Goleşti, 
gradatia 4, cu data de 

01.03.2021 

I 1301/05.03.2021   

42 / 
26.02.2021 

numirea doamnei M. M., în 
funcţia publică de execuţie de 

inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, gradaţia 

4, începând cu data de 
01.03.2021 

I 1301/05.03.2021   

43 / 
26.02.2021 

numirea domnului P.I.V., în 
funcţia publică de execuţie de 

inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, gradaţia 

2, începând cu data de 
01.03.2021 

I 1301/05.03.2021   

44 / 
26.02.2021 

constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor in 

vederea atribuirii contractului 

I 1301/05.03.2021   



cu obiectul ”DELEGAREA  
GESTIUNII SERVICIULUI 

PUBLIC DE SALUBRIZARE,  
COMUNA GOLESTI, JUDETUL 
VALCEA PRIN CONTRACT DE 
CONCESIUNE DE  SERVICII” 

45 / 
26.02.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav 
E.I.    începând cu data de 

01.03.2021 

I 1301/05.03.2021   

46 / 
26.02.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav S. 

V.    începând cu data de 
01.03.2021 

I 1301/05.03.2021   

47 / 
26.02.2021 

acordare alocaţie pentru 
susţinerea familiei domnului 
P. I. B. începand cu data de 

01.03.2021 

I 1301/05.03.2021   

48 / 
05.03.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei P. E. N., 

responsabil financiar al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

I 1747/17.03.2021   



judeţul Vâlcea” 

49 / 
05.03.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei M. F., 

responsabil achiziții publice al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea”  

I 1747/17.03.2021   

50 / 
10.03.2021 

actualizarea comisiei 
comunale la nivelul UAT 
COMUNA GOLESTI, JUD. 

VALCEA, în vederea organizării 
și efectuării Recensământului 
General Agricol din Romania 

runda 2020 

I 1747/17.03.2021   

51 / 
12.03.2021 

modificarea  cuantumului  

alocației pentru susținerea 

familiei doamnei  

M. M. N. (fosta M.)  începând 
cu data de 01.03.2021 

I 1747/17.03.2021   

52 / 
12.03.2021 

desemnarea doamnei  S. M. ca 
Responsabil Caz Prevenire 

(R.C.P.) pentru copiii cu 
dizabilitati de la nivelul UAT 

I 1747/17.03.2021   



Goleşti, județul Vâlcea 

53 / 
12.03.2021 

modificarea  cuantumului  

alocației pentru susținerea 

familiei doamnei  

D. M. C.  începând cu data de 
01.03.2021 

I 1747/17.03.2021   

54 / 
22.03.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 30.03.2021 

N 3069/28.04.2021 22.03.2021  

55 / 
26.03.2021 

constituirea Comisiei de 
evaluare anuală a 

performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului 
general al comunei Golești, 

județul Vâlcea 

I 3069/28.04.2021   

56 / 
26.03.2021 

Constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor privind 

licitația publică ce se va 
organiza în scopul închirierii 
pășunilor disponibile, situate 

în comuna Golești 

I 3069/28.04.2021   

57 / 
30.03.2021 

încetarea plății ajutorului 

social doamnei N. M. 

începand cu data de 

I 3069/28.04.2021   



01.03.2021 

58 / 
30.03.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav C. 

D.  începând cu data de 
01.04.2021 

I 3069/28.04.2021   

59 / 
30.03.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav F. 

G.,  începând cu data de 
01.04.2021 

I 3069/28.04.2021   

60 / 
30.03.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav 

I.C. începând cu data de 
01.04.2021 

I 3069/28.04.2021   

61 / 
06.04.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei P. E. N., 

responsabil financiar al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea” 

I 3069/28.04.2021   

62 / 
06.04.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei M. F., 

responsabil achiziții publice al  
echipei de proiect  constituită 

I 3069/28.04.2021   



pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea”  

63 / 
12.04.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 20.04.2021 

N 3069/28.04.2021 12.04.2021  

64 / 
27.04.2021 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap a 
domnului S. M. începând cu 

data de 05.04.2021 

I 3069/28.04.2021   

65 / 
27.04.2021 

reluarea  plății  ajutorului  

social domnului C. N. 

începând cu data de 

01.05.2021 

I 3069/28.04.2021   

66 / 
27.04.2021 

suspendarea dreptului  
ajutorului social domnului  S. 

N. începând cu data de 
01.05.2021 

I 3069/28.04.2021   

67 / 
27.04.2021 

suspendarea dreptului  
ajutorului social doamnei B. 

M. începând cu data de 
01.05.2021 

I 3069/28.04.2021   

68 / modificarea  cuantumului  și I 3069/28.04.2021   



27.04.2021 componenței alocației pentru 
susținerea familiei doamnei 

M.M.N.,  începând cu data de 
01.04.2021 

69 / 
27.04.2021 

acordarea stimulentului 

educațional sub forma  de 

tichet  social  

pentru grădiniță  pentru   anul 
școlar 2020- 2021 

I 3069/28.04.2021   

70 / 
27.04.2021 

acordarea stimulentului 

educațional sub forma  de 

tichet  social pentru grădiniță  

pentru   anul școlar 2020- 

2021 

I 3069/28.04.2021   

71 / 
27.04.2021 

acordarea stimulentului 

educațional sub forma  de 

tichet  social pentru grădiniță  

pentru   anul școlar 2020- 

2021 

I 3069/28.04.2021   

72 / 
29.04.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului D.N., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

73 / stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei P.E.N., 

I 3469/18.05.2021   



29.04.2021 începând cu data de 01 
ianuarie 2021 

74 /  
29.04.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului N.N., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

75 / 
29.04.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei S.S.F., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

76 / 
29.04.2021 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei S.M., 
începând cu data de 01 

ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

77 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei B.M., 
începând cu data de 01 

ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

78 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului V.G., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

79 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului I.G., 
începând cu data de 01 

I 3469/18.05.2021   



ianuarie 2021 

80 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei D.C.E., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

81 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei M.F., 
începând cu data de 01 

ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

82 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului T.I.A., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

83 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei C.E.S., 

începând cu data de 15 
februarie 2021 

I 3469/18.05.2021   

84 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei M.M., 

începând cu data de 01 martie 
2021 

I 3469/18.05.2021   

85 stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului P.I.V., 

începând cu data de 01 martie 
2021 

I 3469/18.05.2021   



86 / 
04.05.2021 

desemnarea domnul P.I.V. – 
inspector în cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului 

comunei Goleşti, ca persoană 
cu atribuții în domeniul 

urbanismului şi amenajării 
teritoriului, autorizarea 
executării lucrărilor de 

construcții 

I 3469/18.05.2021   

87 / 
04.05.2021 

constituirea comisiei de 
receptie la terminarea 

lucrărilor pentru obiectivul 
«Înființare sistem de 

alimentare cu apă potabilă în 
satele Popești, Gibești, 
Opătești, Giurgiuveni și 

Vătășești, comuna Golești, 
județul Vâlcea» lucrări 

executate în cadrul 
contractului nr. 6033 din 

16.09.2019 

I 3469/18.05.2021   

88 / 
04.05.2021 

stabilirea persoanelor 

împuternicite să semneze 

adeverinţele şi certificatele 

emise de compartimentele de 

specialitate din cadrul 

Primăriei comunei Goleşti, 

I 3469/18.05.2021   



judeţul Vâlcea 

89 / 
12.05.2021 

aprobarea Codului etic al 
funcționarilor publici și 

personalului contractual din 

cadrul Primăriei Comunei 
Goleşti 

I 3469/18.05.2021   

90 / 
13.05.2021 

delegarea atribuţiilor 
corespunzătoare funcţiei 

publice de consilier achiziţii 
publice, domnului T.I.A. – 

inspector în cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului 

comunei Goleşti 

I 3469/18.05.2021   

91 / 
19.05.2021 

încetarea contractului 
individual de muncă al 

domnului M.N. , având funcția 
contractuală de asistent 

personal, gradaţia 5, începând 
cu data de 18 mai  2021 

I 4131/08.06.2021   

92 / 
21.05.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 28.05.2021 

N 4131/08.06.2021 21.05.2021  

93 / 
24.05.2021 

Exercitarea controlului 
financiar preventiv propriu în 

cadrul Primăriei Comunei 

I 4131/08.06.2021   



Goleşti, judeţul Vâlcea 

94 / 
24.05.2021 

angajarea doamnei  R.F.  în 
funcţia de consilier personal al 

Primarului Comunei Goleşti, 
gradatia 5, cu contract 
individual de muncă pe 
perioadă determinată, 

începând cu data de 
25.05.2021 

I 4131/08.06.2021   

95 / 
28.05.2021  

constituirea comisiei de 
evaluare a ofertei prin 

procedură de negociere fără 
publicare prealabilă a unui 

anunţ pentru suplimentarea 
lucrarilor la obiectul 

“ÎNFIINŢARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APĂ 

POTABILĂ ÎN SATELE POPEŞTI, 
GIBEŞTI, OPĂTEŞTI, 

GIURGIUVENI, VĂTĂŞEŞTI, 
TULEI-CÂMPENI, POENIŢA ŞI 

DRĂGĂNEŞTI, COMUNA 
GOLEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” 

I 4131/08.06.2021   

96 / 
28.05.2021 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap a 

domnului  
F.G. începând cu data de 

I 4131/08.06.2021   



06.05.2021 

97 / 
28.05.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav 
M.D. începând cu data de 

01.06.2021 

I 4131/08.06.2021   

98 / 
28.05.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav 
B.V.  începând cu data de 

01.06.2021 

I 4131/08.06.2021   

99 / 
28.05.2021 

încetarea plății alocaţiei 

pentru susţinerea familiei 

doamnei  

     S.V.B. începând cu 
data de 01.06.2021 

I 4131/08.06.2021   

100 / 
28.05.2021 

încetarea plății alocaţiei 

pentru susţinerea familiei 

doamnei M.I.S. începând cu 

data de 01.05.2021 

I 4131/08.06.2021   

101 / 
31.05.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei P.E.N., 

responsabil financiar al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 

I 4118/06.07.2021   



populaţia comunei Goleşti, 
judeţul Vâlcea” 

102 / 
07.06.2021 

actualizarea comisiei speciale 
de inventariere a bunurilor 
care alcătuiesc domeniul 

public şi domeniul privat al 
unităţii administrativ-

teritoriale Comuna Golești, 
judeţul Vâlcea 

I 4118/06.07.2021   

103 / 
07.06.2021 

desemnarea persoanei care 
asigură implementarea 

prevederilor legale privind 
declarațiile de avere și de 

interese 

I 4118/06.07.2021   

104 / 
07.06.2021 

desemnarea persoanei 
responsabile cu completarea 

și actualizarea formularelor de 
integritate aferente 

procedurilor de atribuire a 
contractelor de achizitie 

publică derulate de instituție 

I 4118/06.07.2021   

105 / 
07.06.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei P.E.N., 

responsabil financiar al  
echipei de proiect  constituită 

pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 

I 4118/06.07.2021   



public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea” 

106 / 
15.06.2021 

suspendarea raportului de 
serviciu la inițiativa 

funcționarului public, al 
doamnei M.F., având funcţia 

publică de execuţie de 
consilier achiziții publice, grad 
profesional asistent, gradaţia 
1, in cadrul compartimentului 
achiziții publice, programe din 

aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea 

I 4118/06.07.2021   

107 / 
16.06.2021 

constituirea Comisiei de 
concurs şi de soluţionare a 

contestaţiilor pentru 
concursul de promovare în 
grad profesional imediat 

superior celui deținut pentru 
funcția publică de execuție de 

consilier din cadrul 
Compartimentului Financiar 

Contabil si pentru functia 
publica de executie de 

inspector din cadrul 
Compartimentului Impozite si 

I 4118/06.07.2021   



Taxe, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului 
Comunei Goleşti, judeţul 

Vâlcea 

108 / 
21.06.2021 

constituirea  comisiei de 
receptie finală pentru 

obiectivul « Montare lampi cu 
leduri in comuna Golesti, 

judetul Valcea» lucrari 
executate in cadrul 

contractului nr. 4530 din data 
de  03.10.2016 

I 4118/06.07.2021   

109 / 
30.06.2021 

încetarea acordare 

indemnizatie de handicap a 

doamnei G. F.  începând cu 

data de 19.06.2021 

I 4118/06.07.2021   

110 / 
30.06.2021 

constituirea Comisiei mixte 
pentru acordarea pachetului 

minimal de servicii sociale 
pentru copil și familie la 
nivelul comunei Golești, 

județul Vâlcea 

I 4118/06.07.2021   

111 / 
06.07.2021 

acordare a 20 %  majorare 
salarială  doamnei P.E.N., 

responsabil financiar al  
echipei de proiect  constituită 

I 5830/03.08.2021   



pentru implementarea 
proiectului “Înfiinţare spaţiu 
public de agrement pentru 
populaţia comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea” 

112 / 
06.07.2021 

constituirea comisiei de 
disciplină comună pentru 

funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Budești, 
primarului comunei Golești și 
primarului comunei Galicea, 

județul Vâlcea 

I 5830/03.08.2021   

113 / 
13.07.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 20.07.2021 

N 5830/03.08.2021 13.07.2021  

114 / 
23.07.2021 

încetarea dreptului  ajutorului 
social domnului S.N. începand 

cu data de 01.08.2021 

I 5830/03.08.2021   

115 / 
23.07.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav 
A.F.A. începând cu data de 

01.07.2021 

I 5830/03.08.2021   

116 / 
23.07.2021 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav 

P.E. începând cu data de 

I 5830/03.08.2021   



01.07.2021 

117 / 
23.07.2021 

încetarea plății ajutorului 

social domnului D.V.  

începand cu data de 

01.08.2021 

I 5830/03.08.2021   

118 / 
23.07.2021 

reluarea  plății  ajutorului  

social doamnei B. M. începând 

cu data de 01.08.2021 

I 5830/03.08.2021   

119 / 
23.07.2021 

delegarea atributiilor de 
primar comună, d-lui 

viceprimar R. D. pe perioada 
concediului de odihna a 
domnului primar M.C.A. 

I 5830/03.08.2021   

120 / 
23.07.2021 

constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor în 

vederea atribuirii contractului 
cu obiectul: Executie lucrari 
suplimentare la obiectivul 

proiectare si executie 

”Refacere pod peste paraul 
Samnic, sat Tulei Campeni, 
pct. Ruginoasa”, Comuna 
Golesti , Judetul Valcea 

I 5830/03.08.2021   



121 / 
28.07.2021 

prestarea unei munci 

neremunerate în folosul 

comunităţii pe o perioadă de 

60 de zile (câte 2 ore pe zi) la 

Primăria Comunei Golesti, 

judeţul Vâlcea de către 

numitul M.I. 

I 5830/03.08.2021   

122 / 
02.08.2021 

angajarea doamnei M.M.M. în 
funcția de asistent personal, 

gradatia 5, cu contract 
individual de muncă pe 

perioada nedeterminată, 
începând cu data de 

03.08.2021 

I 5830/03.08.2021   

123 / 
18.08.2021 

actualizarea echipei de 
proiect, pentru 

implementarea  proiectului 
“Îmbunătățirea infrastructurii 
TIC în domeniul E-educației, 

Comuna Golești, județul 
Vâlcea” 

I 6886/21.09.2021   

124 / 
24.08.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 31.08.2021 

N 6886/21.09.2021 24.08.2021  

125 / 
30.08.2021 

angajarea doamnei N.M. în 
funcția de asistent personal, 

I 6886/21.09.2021   



gradatia 4, cu contract 
individual de muncă pe 

perioada nedeterminată, 
începând cu data de 

01.09.2021 

126 / 
30.08.2021 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap a 

doamnei  
G.M. începând cu data de 

06.08.2021 

I 6886/21.09.2021   

127 / 
30.08.2021 

încetarea plății alocaţiei 

pentru susţinerea familiei 

doamnei  V.I. începând cu 

data de 01.09.2021 

I 6886/21.09.2021   

128 / 
30.08.2021 

modificarea componenței 
familiare a doamnei B.M., în 

vederea stabilirii venitului 
minim garantat și  a alocației 

de susținere a familiei, 
începând cu data de 

01.09.2021 

I 6886/21.09.2021   

129 / 
01.09.2021 

Numirea în funcţia publică de 
inspector, clasa I, grad 

profesional principal,  gradaţia 
4, a doamnei P.E.N., cu data 

de 01.09.2021  

I 6886/21.09.2021   



130 / 
01.09.2021 

Numirea în funcţia publică de 
inspector, clasa I, grad 

profesional superior,  gradaţia 
5, a doamnei D.C.E., cu data 

de 01.09.2021 

I 6886/21.09.2021   

131 / 
01.09.2021 

numirea persoanei 
responsabile cu urmărirea 

activității de 
exploatare agregate minerale 

din cadrul proiectului 
„Decolmatarea albiei râului 

Sâmnic, în situație de urgență, 
prin extragerea de agregate 
minerale, comuna Golești, 

județul Vâlcea” 

I 6886/21.09.2021   

132 / 
14.09.2021 

prestarea unei munci 

neremunerate în folosul 

comunităţii pe o perioadă de 

60 de zile  la Primăria 

Comunei Golesti, judeţul 

Vâlcea de către numita V.V.L. 

I 6886/21.09.2021   

133 / 
15.09.2021 

desemnarea reprezentantului 
U.A.T. Goleşti în grupul de 

lucru, la nivel judeţean, care 
întocmeşte proiectul de 

amenajament pastoral pentru 
pajiştile din localitatea 

I 6886/21.09.2021   



Goleşti, judeţul Vâlcea 

134 / 
17.09.2021 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 24.09.2021 

N 6886/21.09.2021 17.09.2021  

135 / 
23.09.2021 

organizarea, implementarea și 
menținerea Sistemului de 

control intern/managerial în 
cadrul Primăriei Goleşti 

I 6886/21.09.2021   

136 / 
23.09.2021 

desemnarea Responsabilului 
cu Registrul de riscuri în cadrul 

Primăriei Goleşti 

I 6886/21.09.2021   

137 / 
29.09.2021 

angajarea domnului M.N. în 
funcția de asistent personal, 

gradatia 5, cu contract 
individual de muncă pe 

perioada nedeterminată, 
începând cu data de 

01.10.2021 

    

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

 

 


