
REGISTRUL  

pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale primarului Comunei GOLEȘTI  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) 

Data de  publicare 

a dispozitiei 

normative in M. 

Of. Local *(2) 

Observatii 

1 / 
12.01.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 18.01.2022 

N 12.01.2022  

2 / 
14.01.2022 

stabilirea cuantumului brut al 
indemnizației lunare a 

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

Golești, judeţul Vâlcea, cu data 
de 01.01.2022 

I   

3 / 
14.01.2022 

stabilirea cuantumului brut al 
indemnizației lunare a 

domnului R. D., având funcția 
de viceprimar al Comunei 

I   



Golești, judeţul Vâlcea, cu data 
de 01.01.2022 

4 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei A. M., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

5 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

6 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

7 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

8 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei T. M., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

9 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei C.L.I., 
începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I   



10 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

11 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului M. N., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

12 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei C. I., 
începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I   

13 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

14 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

15 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

16 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei S. C., 

I   



începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

17 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei O. G., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

18 / 
14.01.2022 

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

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

19 / 
14.01.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei N. M., 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

20 / 
14.01.2022 

încetarea contractului 
individual de muncă al 

doamnei C. I., având funcția 
contractuală de asistent 

personal, gradaţia 1, începând 
cu data de 16 ianuarie 2022 

I   

21 / 
14.01.2022 

angajarea doamnei C. I. în 
funcția de asistent personal, 

gradatia 1, cu contract 
individual de muncă pe 
perioadă determinată, 

începând cu data de 
17.01.2022 pana la data de 

I   



13.01.2024 

22 / 
14.01.2022 

majorarea cuantumului 
indemnizațiilor lunare 

acordate persoanelor cu 
handicap grav sau 

reprezentanților legali ai 
acestora, incepând cu data de 

01.01.2022  

I   

23 / 
21.01.2022 

numirea comisiei pentru 
semnarea procesului-verbal de 

predare-primire cu 
Administratia Bazinala de Apa 
Olt, conform protocolului nr. 
1009/DES din 21.01. 2022 / 

433/21.01.2022 

I   

24 / 
26.01.2022 

acordarea gradației 
corespunzătoare tranșei de 

vechime în muncă, domnului 
T.I.A., începând cu data de 01 

februarie 2022 

I   

25 / 
28.01.2022 

acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței și a 

suplimentului pentru energie 
domnului G.G. începând cu 

data de 01.01.2022 

I   

26 / acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței și a 

I   



28.01.2022 suplimentului pentru energie 
domnului B.C.  începând cu 

data de 01.01.2022 

27 / 
28.01.2022 

încetarea plății ajutorului 

social domnului I. N.  începand 

cu data de 01.02.2022 

I   

28 / 
28.01.2022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav M. 

M. începând cu data de 
01.02.2022 

I   

29 / 
02.02.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 08.02.2022 

N 02.02.2022   

30 / 
11.02.2022 

actualizarea comisiei pentru 
recensământul populației și 
locuințelor din România la 

nivelul comunei Golești 

I   

31 / 
17.02.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă 

extraordinară din data de 
24.02.2022 

N 17.02.2022  

32 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului D N, 
începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I   



33 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei P E N, 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

34 / 
23.02.2022 

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

ianuarie 2022 

I   

35 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei D C E, 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

36 / 
23.02.2022 

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

ianuarie 2022 

I   

37 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului T I A, 

începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

I   

38 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei C E S, 
începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I   

39 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului P I V, 

I   



începând cu data de 01 
ianuarie 2022 

40 / 
23.02.2022 

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

ianuarie 2022 

I   

41 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale doamnei R F, 
începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I   

42 / 
23.02.2022 

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

ianuarie 2022 

I   

43 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului V G, 
începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I   

44 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului N N, 
începând cu data de 01 

ianuarie 2022 

I   

45 / 
23.02.2022 

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

ianuarie 2022 

I   



46 / 
23.02.2022 

stabilirea veniturilor salariale 
lunare ale domnului T I A, 

începând cu data de 01 
februarie 2022 

I   

47 / 
25.02.2022 

suspendarea dreptului  
ajutorului social domnului  C N 

începând cu data de 
01.03.2022 

I   

48 / 
25.02.2022 

suspendarea dreptului  
ajutorului social doamnei B M  

începând cu data de 
01.03.2022 

I   

49 / 
25.02.2022 

acordare ajutor social , ajutor 
pentru încălzirea locuinței si 
supliment pentru incalzire 

doamnei R M 

I   

50 / 
25.02.2022 

acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței și a 

suplimentului pentru energie 
domnului G I I   începând cu 

data de 01.02.2022 

I   

51 / 
25.02.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap a 

domnului  
M D  începând cu data de 

15.02.2022 

I   



52 / 
25.02.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap a 
domnului A T  începând cu 

data de 25.02.2022 

I   

53 / 
25.02.2022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav O E    

începând cu data de 
01.03.2022 

I   

54 / 
25.02.2022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav C F  

începând cu data de 
01.03.2022 

I   

55 / 
01.03.2022 

Numirea în funcţia publică 
definitivă de inspector, grad 

profesional asistent,  gradaţia 2, 
a doamnei C E S, cu data de 

01.03.2022 

I   

56 / 
01.03.2022 

Numirea în funcţia publică 
definitivă de inspector, grad 

profesional asistent,  gradaţia 2, 
a domnului P I V, cu data de 

01.03.2022 

I   

57 / 
02.03.2022 

stabilirea posturilor de lucru 

pentru autorecenzarea 

asistată, precum și a 

programului de funcționare a 

acestora, pentru 

N 02.03.2022  



Recensământul Populației și 

Locuințelor, pentru perioada 

14 martie-15 mai 2022 

58 / 
14.03.2022 

încetarea contractului 
individual de muncă al 

domnului M P R, având funcția 
contractuală de asistent 

personal, gradaţia 0, începând 
cu data de 12 martie  2022 

I   

59 / 
16.03.2022 

prestarea unei munci 

neremunerate în folosul 

comunităţii pe o 

perioadă de 60 de zile – 
echivalentul a 120 de ore  la 
Primăria Comunei Golesti, 

judeţul Vâlcea de către numitul 
B N 

I   

60 / 
18.03.2022 

reorganizarea Unității Locale 
de Sprijin la nivelul comunei 

Golești, județul Vâlcea 

I   

61 / 
22.03.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 29.03.2022 

N 22.03.2022  

62 / 
31.03.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap 

domnului A F A începând cu 

I   



data de 01.04.2022 

63 / 
31.03.2022 

angajarea domnului A M M în 
funcția de asistent personal, 

gradatia 0, cu contract 
individual de muncă pe 
perioadă determinată, 

începând cu data de 
01.04.2022 până la data de 

19.06.2023 

I   

64 / 
31.03.2022 

modificarea cuantumului 
venitului minim garantat 

(ajutor social) acordat 
beneficiarilor cu domiciliul în 

comuna Golești, județul Vâlcea 

I   

65 / 
31.03.2022 

modificarea cuantumului 

alocației pentru susținerea 

familiei acordată beneficiarilor 

cu domiciliul în comuna 

Golești, județul Vâlcea 

I   

66 / 
31.03.2022 

reluarea  plății  ajutorului  

social doamnei B M  

 începând cu data de 
01.04.2022 

I   

67 / 
31.03.2022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav S F  

începând cu data de 

I   



01.04.2022 

68 / 
31.03.2022 

modificarea  alocației pentru 
susținerea familiei doamnei N 

F începând cu data de 
01.03.2022 

I   

69 / 
31.03.2022 

încetarea plății ajutorului 

social doamnei Ohâi Elisaveta 

  începand cu data de 
01.04.2022 

I   

70 / 
31.03.2022 

modificarea stimulentului 

educațional sub forma  de 

tichet  social  

pentru grădiniță  pentru   anul 

școlar 2021- 2022 

I   

71 / 
31.03.2022 

modificarea stimulentului 

educațional sub forma  de 

tichet  social  

pentru grădiniță  pentru   anul 

școlar 2021- 2022 

I   

72 / 
11.04.2022 

Constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor privind 

licitația publică ce se va 
organiza în scopul închirierii 

pășunilor disponibile, situate în 

I   



comuna Golești 

73 / 
21.04.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 29.04.2022 

N 21.04.2022  

74 / 
29.04.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap a 

domnului  
M D începând cu data de 

02.04.2022 

I   

75 / 
29.04.2022 

încetarea acordare suplimentul 
de energie pentru combustibili 
solizi şi/sau petrolieri începând 

cu data de 01.04.2022 

I   

76 / 
17.05.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 24.05.2022 

N 17.05.2022  

77 / 
24.05.2022 

desemnarea persoanelor 
autorizate cu drept de 

semnătură, 
care vor efectua operațiuni de 
încasări și plăți derulate prin 

Banca 
Transilvania 

I   

78 / 
24.05.2022 

desemnarea împuternicitului 
primarului  Comunei Golești - 

judetul Vâlcea pentru 

I   



constatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor 

contravenționale prevăzute la 
art. 54 alin. (1) lit. a), b) și d) din 

O.U.G. nr. 19/2020 privind 
organizarea și desfășurarea 

recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 

2021, cu modificările și 
completările ulterioare 

79 / 
27.05.2022 

încetarea plății ajutorului 

social domnului P V 

  începand cu data de 
01.06.2022 

I   

80 / 
27.05.2022 

încetarea dreptului  ajutorului 
social domnului C N începand 

cu data de 01.06.2022 

I   

81 / 
27.05.2022 

modificarea  cuantumului  

alocației pentru susținerea 

familiei doamnei  T F  începând 

cu data de 01.05.2022 

I   

82 / 
27.05.2022 

încetarea acordări 
indemnizaţiei de handicap a 

domnului  
S V, începând cu data de 

07.05.2022 

I   



83 / 
27.05.2022 

încetarea acordări 
suplimentului de energie 
pentru combustibili solizi 

şi/sau petrolieri și supliment 
de energie electrică, începând 

cu data de 01.05.2022 

I   

84 / 
09.06.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 16.06.2022 

N 09.06.2022  

85 / 
10.06.2022 

încetarea contractului 
individual de muncă a doamnei 

C L I,  având funcția 
contractuală de asistent 

personal, gradaţia 1, începând 
cu data de 11 iunie 2022 

I   

86 / 
14.06.2022 

angajarea doamnei C L I  în 
funcția de asistent personal, 

gradatia 1 , cu contract 
individual de muncă pe 
perioada determinată, 

începând cu data de 
15.06.2022 pana la data de 

02.06.2024 

I   

87 / 
27.06.2022 

încetarea acordare supliment 
de energie pentru combustibili 

solizi şi/sau petrolieri, 
începând cu data de 

I   



01.07.2022 domnului P V 

88 / 
27.06.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap  

doamnei 
M M  începând cu data de 

03.06.2022 
 

I   

89 / 
27.06.2022 

Constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor privind 

licitația publică ce se va 
organiza în scopul închirierii 
prin licitaţie publică a unor 

spaţii din sediul primăriei cu 
destinaţie de cabinete 

medicale sau farmacie, ce 
aparţine domeniului public al 

comunei Goleşti 

I   

90 / 
27.06.2022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav M 

G  începând cu data de 
01.06.2022 

I   

91 / 
27.06.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap  

domnului 
C.D,  începând cu data de  

16.06.2022 

I   



92 / 
30.06.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap  

domnului 
T E M,  începând cu data de  

28.06.2022 

I   

93 / 
08.07.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 15.07.2022 

N 08.07.2022  

94 / 
08.07.2022 

prestarea unei munci 

neremunerate în folosul 

comunităţii pe o perioadă de 

60 de zile – echivalentul a 120 

de ore  la Primăria Comunei 

Golesti, judeţul Vâlcea de către 

numitul E M 

I   

95 / 
12.07.2022 

constituirea comisiei de 
receptie la terminarea 

lucrarilor pentru obiectivul 
“ÎNFIINŢARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APĂ 
POTABILĂ ÎN SATELE POPEŞTI, 

GIBEŞTI, OPĂTEŞTI, 
GIURGIUVENI, VĂTĂŞEŞTI, 

TULEI-CÂMPENI, POENIŢA ŞI 
DRĂGĂNEŞTI, COMUNA 

GOLEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” 
lucrari executate in baza 
contractului nr. 26 din 

I   



10.06.2021 

96 / 
20.07.2022 

încetarea plății alocaţiei pentru 

susţinerea familiei domnului V 

D M, începând cu data de 

01.07.2022 

I   

97 / 
20.07.2022 

modificarea componentei 
familiare a doamnei D M C, în 

vederea stabilirii venitului 
minim garantat si  a alocatiei 

de sustinere a familiei, 
începand cu data de 

01.07.2022 

I   

98 / 
20.07.2022 

încetarea acordare 
indemnizatie de handicap  

domnului  
E I  începând cu data de  

01.07.2022 

I   

99 / 
20.07.2022 

modificarea componenței 
familiei și a cuantumului 

alocației pentru susținerea 
familiei doamnei M M N,  

începând cu data de 
01.07.2022 

I   

100 / 
22.07.2022 

Constituirea comisiei de 

evaluare a ofertelor privind 

licitația publică ce se va 

I   



organiza în scopul închirierii 

prin licitaţie publică a unor 

spaţii din sediul primăriei cu 

destinaţie de cabinete 

medicale sau farmacie, ce 

aparţine domeniului public al 

comunei Goleşti 

101 / 
27.07.2022 

desemnarea persoanelor 
responsabile cu  verificarea și 

identificarea terenurilor 
infestate cu buruiana ambrozia 

de pe raza teritoriala a 
comunei Golești 

I   

102 / 
27.07.2022 

împuternicirea personalului 
care  să constate 

nerespectarea dispozitiilor 
legale privind combaterea 

buruienii ambrozia si să aplice 
sancțiunile prevăzute de lege 

I   

103 / 
08.08.2022 

constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor in vederea 

atribuirii contractului de 
achizitie publica de lucrări 

(proiectare si executie) pentru 
obiectivul de investiții : 

“Asfaltare strada Principală 
Giurgiuveni, în comuna Golești, 

I   



județul Vâlcea” 

104 / 
16.08.2022 

acordarea gradației 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă, doamnei 
CES, începând cu data de 01 

august 2022 

I   

105 / 
19.08.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 26.08.2022 

N 19.08.2022  

106 / 
29.08.2022 

acordare ajutor social  
domnului DG 

I   

107 / 
29.08.2022 

încetarea plății alocaţiei pentru 

susţinerea familiei domnului 

PIB  începând cu data de 

01.08.2022 

I   

108 / 
29.08.2022 

acordare alocaţie pentru 

susţinerea familiei doamnei IE  

începand cu data de 

01.09.2022 

I   

109 / 
29.08.2022 

acordare alocaţie pentru 

susţinerea familiei doamnei 

SVB  începand cu data de 

01.09.2022 

I   

110 / acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav MI  

I   



29.08.2022 începând cu data de 
01.09.2022 

111 / 
29.082022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav SE  

începând cu data de 
01.09.2022 

I   

112 / 
30.08.2022 

modificarea numărului de 
membri beneficiari și a 

cuantumului  alocației pentru 
susținerea familiei doamnei 

PCM începând cu data de 
01.09.2022 

I   

113 / 
08.09.2022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav  BE 

începând cu data de 
01.09.2022 pâna la data de 

31.08.2024 

I   

114 / 
08.09.2022 

acordare indemnizaţie 
persoanei cu handicap grav PC 

începând  cu  data de 
01.09.2022 până la data de 

31.08.2024 

I   

115 / 
12.09.2022 

modificarea dispoziției 
primarului comunei Goleşti  nr. 

150/06.11.2020 cu privire la 
delimitarea secţiilor de votare 
şi stabilirea sediilor acestora în 

N 12.09.2022  



vederea desfăşurării alegerilor 
pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din data de 06 
decembrie 2020 

116 / 
15.09.2022 

Convocarea Consiliului Local 
Goleşti în şedinţă ordinară din 

data de 22.09.2022 

N 15.09.2022  

117 / 
19.09.2022 

prestarea unei munci 

neremunerate în folosul 

comunităţii pe o 

perioadă de 60 de zile – 

echivalentul a 120 de ore  la 

Primăria Comunei Golesti, 

judeţul Vâlcea de către numitul 

BV 

I   

118 / 
23.09.2022 

Convocarea Consiliului Local 

Goleşti în şedinţă 

extraordinară din data de 

28.09.2022 

N 23.09.2022  

119 / 
29.09.2022 

încetarea plății alocaţiei pentru 

susţinerea familiei doamnei 

SGA începând cu data de 

01.09.2022 

I   

120 / 
29.09.2022 

încetarea plății ajutorului 

social doamnei L V începand cu 

I   



data de 01.10.2022 

121 / 
29.09.2022 

acordare indemnizaţie 

persoanei cu handicap grav  BC 

începând cu data de 

01.10.2022 

I   

122 / 
30.09.2022 

încetarea acordări 
indemnizației de handicap 

domnului PC  începând cu data 
de 01.10.2022 

I   

123 / 
30.09.2022 

angajarea doamnei PA în 
funcția de asistent personal, 

gradatia 4, cu contract 
individual de muncă pe 
perioada determinată, 

începând cu data de 
03.10.2022 pana la data de 

20.08.2024 

I   

    124 / 
30.09.2022 

reluarea raportului de serviciu 
al doamnei S M, având funcția 

publică de execuție de 
inspector grad profesional 

asistent, gradația 3, în cadrul 
compartimentului impozite și 

taxe din aparatul de 
specialitate al primarului 
Comunei Golești, județul 

Vâlcea 

I   



125 / 
03.10.2022 

constituirea comisiei de 
receptie la terminarea 

lucrarilor pentru obiectivul 
“Asfaltare strada Teiului în 

comuna Golești, județul 
Vâlcea” lucrari executate in 
baza contractului nr. 9 din 

04.05.2022 

I   

126 / 
03.10.2022 

constituirea comisiei de 
receptie la terminarea 

lucrarilor pentru obiectivul 
“Rețea canalizare pe strada 
Teiului în comuna Golești, 

județul Vâlcea” lucrari 
executate in baza contractului 

nr. 10 din 04.05.2022 

I   

127 / 
03.10.2022 

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   

128 / 
03.10.2022 

delegarea atribuţiilor 
corespunzătoare funcţiei 

I   



publice de consilier achiziţii 
publice, doamnei S M – 

inspector în cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului 

comunei Goleşti 

129 / 
03.10.2022 

desemnarea persoanei 
responsabilă pentru relația cu 

societatea civilă 

I   

130 / 
05.10.2022 

constituirea comisiei de 
evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului de 
achiziție publică de lucrări 

(proiectare și execuție) pentru 
obiectivul de investiții: 
“ÎNFIINȚARE SISTEM DE 

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 
COMUNA GOLEȘTI, JUDEȚUL 

VÂLCEA” 

I   

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 

 


