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REGISTRUL  

pentru evidenta dispozitiilor primarului Comunei GOLEȘTI  pe anul 2023 

*(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 / 

04.01.2023 

aprobarea acoperirii definitive 

a deficitului sectiunii de 

dezvoltare din excedentul 

anului 2022 în suma de 

1.825.347,89 lei 

I 657/31.01.2023   

2 / 

10.01.2023 

reorganizarea Unității Locale 

de Sprijin la nivelul comunei 

Golești, județul Vâlcea 

I 657/31.01.2023   



3 / 

20.01.2023 

Convocarea Consiliului Local 

Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 30.01.2023 

N 657/31.01.2023 20.01.2023  

4 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului D N, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

5 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei B M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

6 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului V G, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

7 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului N N, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

8 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei A M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

9 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei F M M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

10 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei F M I, 

începând cu data de 01 

I 657/31.01.2023   



ianuarie 2023 

11 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului M N, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

12 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei S M C, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

13 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei T M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

14 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei C L I, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

15 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei S M M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

16 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei S C, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

17 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei R A M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

18 / stabilirea veniturilor salariale I 657/31.01.2023   



30.01.2023 lunare ale doamnei C I, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

19 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei N M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

20 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei M M M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

21 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei P A, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

22 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului P E R, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

23 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului A M M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

24 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului B I A, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

25 / 

31.01.2023 

încetarea plății ajutorului 

social și a suplimentului de 

energie pentru combustibili 

solizi și/sau petrolieri domnului 

I 657/31.01.2023   



O  V,  începând cu data de 

01.02.2023 

26 / 

30.01.2023 

acordare indemnizaţie 

persoanei cu handicap grav M 

F, începând cu data de 

01.02.2023 

I 657/31.01.2023   

27 / 

30.01.2023 

acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței și a 

suplimentului pentru energie 

domnului N C R, începând cu 

data de 01.01.2023 

I 657/31.01.2023   

28 / 

30.01.2023 

acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței și a 

suplimentului pentru energie 

doamnei R E, începând cu data 

de 01.01.2023 

I 657/31.01.2023   

29 / 

31.01.2023 

stabilirea cuantumului brut al 

indemnizației lunare a 

domnului M C A, având funcția 

de primar al Comunei Golești, 

judeţul Vâlcea, cu data de 

01.01.2023 

I 657/31.01.2023    

30 / 

30.01.2023 

stabilirea cuantumului brut al 

indemnizației lunare a 

domnului R D, având funcția de 

viceprimar al Comunei Golești, 

judeţul Vâlcea, cu data de 

01.01.2023 

I 657/31.01.2023   

31 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei C E S, 

începând cu data de 01 

I 657/31.01.2023   



ianuarie 2023 

32 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei M F, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

33 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei S M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

34 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei P E N, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

35 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei R F, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

36 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului P I V, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

37 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei D C E, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

38 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei S M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

39 / stabilirea veniturilor salariale I 657/31.01.2023   



30.01.2023 lunare ale doamnei M M, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

40 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare al  domnului T I A, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

41 / 

30.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale doamnei S S F, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

42 / 

31.01.2023 

stabilirea veniturilor salariale 

lunare ale domnului I G, 

începând cu data de 01 

ianuarie 2023 

I 657/31.01.2023   

43 / 

31.01.2023 

majorarea cuantumului 

indemnizatiilor lunare 

acordate persoanelor cu 

handicap grav sau 

reprezentantiilor legali ai 

acestora,  începând cu data de 

01.01.2023 

I 657/31.01.2023   

44 / 

06.02.2023 

încetarea contractului 

individual de muncă al 

domnului M N, având funcția 

contractuală de asistent 

personal, gradaţia 5, începând 

cu data de 03 februarie 2023 

I 1302 / 17.02.2023   

45 / 

06.02.2023 

constituirea Comisiei de 

concurs şi de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul 

I 1302 / 17.02.2023   



de promovare în grad 

profesional imediat superior 

celui deținut pentru funcția 

publică de execuție de consilier 

din cadrul Compartimentului 

Achizitii Publice, Programe si 

pentru functia publica de 

executie de inspector din 

cadrul Compartimentului 

Impozite si Taxe, din cadrul 

aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Goleşti, 

judeţul Vâlcea 

46 / 

17.02.2023 

încetarea plății alocaţiei pentru 

susţinerea familiei doamnei 

 P G, începând cu data de 

01.02.2023 

I 1302 / 17.02.2023   

47 / 

17.02.2023 

Convocarea Consiliului Local 

Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 28.02.2023 

N 1731/ 02.03.2023 17.02.2023  

48 / 

28.02.2023 

angajarea doamnei G D în 

funcția de asistent personal, 

gradația 5,  cu contract 

individual de muncă pe 

perioada nedeterminata, 

începând cu data de 

01.03.2023 

I 1731/ 02.03.2023   

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Intocmit 

SECRETAR GENERAL                          

  jurist DINCĂ NICUȘOR 


