REGISTRUL
pentru evidenţa dispozițiilor primarului Comunei Malaia, județul Vâlcea pe anul 2021
*(1) – N/I (Normativă/Individuală)
*(2) – În Monitorul Oficial Local se publică numai dispozițiile cu caracter normativ.
Nr.
dispoziție

Data
emiterii

0
1

1
08.01.2021

2

12.01.2021

3
4

13.01.2021
15.01.2021

5

15.01.2021

6

22.01.2021

7

22.01.2021

8
9

22.01.2021
22.01.2021

10

22.01.2021

11

22.01.2021

Conținutul pe scurt al dispoziției

2
Stabilirea dreptului la ajutor social și acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinței cu lemne familiei lui BV începând cu luna
ianuarie 2021
Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav CS, în sumă de 1346 lei lunar începând cu data de
12.01.2021
Asistarea persoanelor vârstnice BI și BD
Acordarea alocației pentru susținerea familiei în sumă de 107 lei
lunar pentru familia PM începând cu luna februarie 2021
Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pe
perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 pentru PM
Convocarea Consiliului local al comunei Malaia în ședința
ordinară din data de 29.01.2021
Încetare C.I.M. cu 22.01.2021 pentru MV asistent personal
persoană cu handicap grav
Stabilire indemnizații pentru persoanele cu handicap grav
Stabilire cuantum brut al salariului de bază pentru BE, asistent
persocal persoană cu handicap grav cu 13.01.2021
Stabilire cuantum brut al salariului de bază pentru BM, asistent
persocal persoană cu handicap grav cu 13.01.2021
Stabilire cuantum brut al salariului de bază pentru IF, asistent
persocal persoană cu handicap grav cu 13.01.2021

Tipul
dispoziției
N / I * (1)
3

Comunicarea
actelor
administrative

I

4
14.01.2021

I

14.01.2021

I
I

14.01.2021
20.01.2021

I

20.01.2021

N

26.01.2021

I

26.01.2021

I
I

26.01.2021
26.01.2021

I

26.01.2021

I

26.01.2021

Data publicării
în M.Of. Local
*(2)

Observații

5

6

22.01.2021

12

22.01.2021

13
14

29.01.2021
29.01.2021

15

03.02.2021

16

15.02.2021

17

16.02.2021

18

19.02.2021

19

25.02.2021

20

25.02.2021

21

26.02.2021

22

26.02.2021

23

26.02.2021

24

08.03.2021

25

15.03.2021

26

23.03.2021

27
28

23.03.2021
23.03.2021

Stabilire cuantum brut al salariului de bază pentru PM, asistent
persocal persoană cu handicap grav cu 13.01.2021
Reorganizarea cu personal a SVSU Malaia
Exercitarea cu character temporar a funcției publice de conducere
de secretar general al comunei Malaia
Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav TG în sumă de 1386 lei lunar cu 03.02.2021
Sistare plată indemnizație pentru însoțitor persoană cu handicap
grav SI
Angajare CV, asistent personal persoană cu handicap grav cu
17.02.2021
Convocarea Consiliului local al comunei Malaia în ședință
ordinară din data de 26.02.2021
Modificarea art.1 alin.(1) din dispoziția nr.49/2020 privind
constituirea comisiei comunale pentru recensământul general
agricol la nivelul comunei Malaia
Modificarea art.1 din dispoziția nr.62/2020 privind constituirea
comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor
în anul 2021 la nivelul comunei Malaia
Stabilirea dreptului la ajutor social, acordarea alocației pentru
susținerea familiei și acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne familiei lui MB începând cu luna martie 2021
Acordare gradație corespunzătoare tranșei de vechime în muncă
pentru PM asistent personal persoană cu handicap grav
Acordare gradație corespunzătoare tranșei de vechime în muncă
pentru TM asistent personal persoană cu handicap grav
Convocarea Consiliului local al comunei Malaia în ședință
extraordinară din data de 11.03.2021
Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav LE în sumă de 1386 lei lunar cu 15.03.2021
Convocarea Consiliului local al comunei Malaia în ședință
ordinară din data de 30.03.2021
Delegare exercitare atribuții de ofițer de stare civilă
Constituire comisie specială pentru întocmirea și actualizarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al
comunei

I

26.01.2021

I
I

03.02.2021
03.02.2021

I

03.02.2021

I

19.02.2021

I

19.02.2021

N

19.02.2021

I

01.03.2021

I

01.03.2021

I

01.03.2021

I

01.03.2021

I

01.03.2021

N

15.03.2021

I

19.03.2021

N

25.03.2021

I
I

25.03.2021
25.03.2021

19.02.2021

08.03.2021

23.03.2021

29

24.03.2021

30

25.03.2021

31

25.03.2021

32

29.03.2021

33

02.04.2021

34

02.04.2021

35

12.04.2021

35 bis
36

12.04.2021

37

12.04.2021

38

15.04.2021

39

16.04.2021

40

16.04.2021

41

27.04.2021

42

27.04.2021

43

27.04.2021

44

27.04.2021

Constituirea comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale
ale secretarului general delegate al uat Malaia pentru anul 2020
Încetarea exercitării cu character temporar a funcției publice de
conducere de secretar general al comunei
Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Malaia cu
26.03.2021
Modificare raport serviciu prin transfer pentru IP începând cu data
de 01.04.2021
Modificarea art.1 din dispoziția primarului nr.28/2021 privind
constituirea comisiei special pentru întocmirea și actualizarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al
comunei
Desemnare persoană responsabilă comunicare sesizare deschidere
procedură succesorală
Încetare exercitare cu caracter temporar a funcției publice de
conducere de secretar general al comunei
Modificare raport serviciu prin transfer în interes de serviciu
pentru LM
Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei SA cu luna mai
2021
Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav PA în sumă de 1386 lei lunar cu luna aprilie 2021
Angajarea MC perioadă nedeterminată cu 19.04.2021 asistent
personal persoană cu handicap grav
Convocarea Consiliului local Malaia în ședință ordinară din data
de 26.02.2021
Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav PD în sumă de 1386 lei lunar cu luna aprilie 2021
Constituirea comisiilor pentru promovarea în grad professional a
funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Malaia
Stabilirea indemnizației pentru funcția de demnitate publică de
primar al comunei
Stabilirea indemnizației pentru funcția de demnitate publică de
viceprimar al comunei
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale secretarului general al

I

25.03.2021

I

25.03.2021

I

25.03.2021

I

12.04.2021

I

12.04.2021

I

12.04.2021

I

19.04.2021

I

19.04.2021

I

19.04.2021

I

19.04.2021

N

19.04.2021

I

19.04.2021

I

04.05.2021

I

04.05.2021

I

04.05.2021

I

04.05.2021

16.04.2021

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
27.04.2021
04.05.2021

60

04.05.2021

61

04.05.2021

62

07.05.2021

63

07.05.2021

64
65

13.05.2021
19.05.2021

66

19.05.2021

67
68

19.05.2021
19.05.2021

comunei
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale DI cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale MC cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale PE cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale IC cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale SV cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale RG cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale PC cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale CM cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale MI cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale UM cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale BP cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale BM cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale BF cu 1 ianuarie 2021
Stabilirea veniturilor salariale lunare ale BS cu 1 ianuarie 2021
Convocarea Consiliului local Malaia în ședință extraordinară din
data de 10 mai 2021
Aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice,
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale
autorităților executive
Constituirea comisiei special pentru întocmirea și actualizarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al
comunei Malaia
Sistare plată indemnizație pentru însoțitor persoană cu handicap
grav UM
Acordare indemnizație lunară pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav UM în sumă de 1386 lei lunar începând cu
10.05.2021
Rectificarea bugetului local al comunei Malaia pe anul 2021
Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interes de
serviciu al LI
Constituirea Comisiei pentru problem de apărare în cadrul
Primăriei Comunei Malaia
Numirea responsabilului cu evidența militară
Nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a
localității Malaia care vor distribui produse raționalizate către

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
N

04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
04.05.2021
19.05.2021

10.05.2021

N

19.05.2021

05.05.2021

I

19.05.2021

I

19.05.2021

I

19.05.2021

N
I

19.05.2021
25.05.2021

I

25.05.2021

I
I

25.05.2021
25.05.2021

14.05.2021

69

20.05.2021

70

21.05.2021

71

24.05.2021

72

25.05.2021

73

03.06.2021

74

14.06.2021

75

14.06.2021

76

14.06.2021

77

14.06.2021

78

24.06.2021

79

24.06.2021

80

24.06.2021

81

29.06.2021

populație
Acordarea stimulentului educational sub formă de tichete sociale
pentru anul 2020-2021
Numirea unor membri supleanți pentru comisia de evaluare în
procedura de atribuire direct, respective licitație publică,
constituită prin hotărârea consiliului local nr.30 din 10.05.2021
privind închirierea prin atribuire direct sau prin licitație publică cu
strigare a suprafeței de 458,4645 ha pajiște în punctul Coasta
benghii, aflată în proprietatea private a comunei Malaia
Modificarea art.1 din dispoziția nr.19/2021 privind modificarea
art.1 alin.(1) din dispoziția nr.49/2020 privind constituirea
comisiei comunale pentru recensământul general agricol la nivelul
comunei Malaia
Convocarea Consiliului local al comunei Malaia în ședința
ordinară din data de 31.05.2021
Promovarea în grad profesional principal a MC funcționar public
de execuție, inspector, clasa I, compartimentul registru agricol,
cadastru, urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice
Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție
microbuz 19+1+1 locuri pentru Comuna Malaia, județul Vâlcea
Sistare plată indemnizație pentru însoțitor persoană cu handicap
grav PV
Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei BA cu luna
iunie 2021
Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei TI, începând cu
luna iunie 2021
Convocarea Consiliului local al comunei Malaia în ședința
ordinară din data de 30 iunie 2021
Constituirea comisiei mixte pentru acordarea pachetului minimal
de servicii sociale pentru copil și familie la nivelul uat Malaia
Modificarea art.1 din dispoziția nr.93/2019 referitor la constituirea
Comisiei pentru monitorizarea , coordonarea și îndrumarea
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia
Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii

I

25.05.2021

I

25.05.2021

I

25.05.2021

N

25.05.2021

I

09.06.2021

I

24.06.2021

I

24.06.2021

I

24.06.2021

I

24.06.2021

N

24.06.2021

I

24.06.2021

I

24.06.2021

I

02.07.2021

25.05.2021

24.06.2021

82

29.06.2021

83

29.06.2021

84

29.06.2021

85

29.06.2021

86

05.07.2021

87

05.07.2021

88

06.07.2021

89

12.07.2021

90

12.07.2021

91

12.07.2021

92

22.07.2021

93

27.07.2021

94

03.08.2021

95

03.08.2021

contractului de achiziție publică având ca obiect : Servicii de
consultanță în vederea pregătirii și depunerii documentației
pentru obținerea statutului de stațiune turistic de interes local al
Comunei Malaia, județul Vâlcea
Acordarea alocației pentru susținerea familiei în sumă de 225 lei
lunar începând cu luna iulie 2021 familiei TI
Acordarea alocației pentru susținerea familiei în sumă de 107 lei
lunar, începând cu luna iulie 2021 familiei lui BA
Desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de
pantouflage din cadrul Primăriei comunei Malaia
Desemnarea persoanei responsabile să asigure implementarea
prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de
interese conform Legii nr.176/2010
Numirea LI, având funcția publică de execuție de consilier juridic
în cadrul compartimentului juridic, resurse umane
Numirea RG având funcția publică de execuție de inspector în
cadrul compartimentului asistență socială
Desemnarea persoanei responsabile să țină legătura cu Direcția
Teritorială din cadrul Consiliului Concurenței în domeniul
ajutoarelor de stat furnizate de autoritățile publice locale
Modificarea art.1 din dispoziția nr.80/2021 privitor la modificarea
art.1 din dispoziția nr.93/2019 referitor la constituirea Comieiei
pentru monitorizarea , coordonarea și îndrumarea metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia
Reactualizarea componenței Centrului operativ cu activitate
temporară al Comunei Malaia
Constituirea Comisiei de disciplină la nivelul primăriilor
comunelor Malaia, Câineni, Racovița și Voineasa, județul Vâlcea
Convocarea Consiliului local Malaia în ședința ordinară din data
de 28.07.2021
Acordarea ajutorului social începând cu luna august 2021 pentru
NE
Încetarea plății alocației pentru susținerea familiei lui PM
începând cu luna august 2021
Constituirea Unității locale de Sprijin la nivelul comunei Malaia,

I

02.07.2021

I

02.07.2021

I

02.07.2021

I

02.07.2021

I

09.07.2021

I

09.07.2021

I

09.07.2021

I

16.07.2021

I

16.07.2021

I

16.07.2021

N

30.07.2021

I

30.07.2021

I

09.08.2021

I

09.08.2021

22.07.2021

96

03.08.2021

97

04.08.2021

98
99

04.08.2021
11.08.2021

100

12.08.2021

101

24.08.2021

102

24.08.2021

103

24.08.2021

104

24.08.2021

105

25.08.2021

106

26.08.2021

107

26.08.2021

108

26.08.2021

109

30.08.2021

județul Vâlcea
Constituirea comisiei de verificare a îndeplinirii obligațiilor
asumate de utilizatorii de pășune de pe raza UAT Malaia
Acordare stimulant financiar pentru un copil nou-născut în
cuantum de 2500 lei
Acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 1000 lei pentru BS
Aprobarea listei suplimentare în vederea acordării produselor
alimentare și produselor de igienă în cadrul Programului
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 20182021
Constituirea comisiei pentru exercitarea controlului privind
disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții
Acordarea unui premiu în sumă de 2500 lei cu ocazia împlinirii a
50 de ani de la data încheierii căsătoriei soților DIB
Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav FE în sumă de 1386 lei începând cu luna august
2021
Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ privind protecția și
promovarea drepturilor copilului
Modificarea art.1 alin.(1) din dispoziția primarului nr.159/2019
privind desemnarea persoanelor responsabile cu organizarea și
publicarea Monitorului Oficial Local al comunei Malaia, în format
electronic
Convocarea Consiliului local Malaia în ședința ordinară din data
de 31.08.2021
Acordarea alocației pentru susținerea familiei în sumă de 225 lei
lunar începând cu luna septembrie 2021 familiei lui LL
Modificarea cuantumului dreptului la ajutor social și al alocației
pentru susținerea familiei începând cu luna septembrie 2021
pentru familia MB
Constituirea comisiei de recepție bunuri conform contractului de
achiziție publică având ca obiect Achiziție microbuz 19+1+1
locuri pentru Comuna Malaia, județul Vâlcea
Angajarea CA perioadă nedeterminată, începând cu data de
01.09.2021 pe postul de asistent personal persoană cu handicap
grav

I

09.08.2021

I

09.08.2021

I

09.08.2021
23.08.2021

I

23.08.2021

I

01.09.2021

I

01.09.2021

I

01.09.2021

I

01.09.2021

N

01.09.2021

I

01.09.2021

I

01.09.2021

I

01.09.2021

I

01.09.2021

25.08.2021

110

17.09.2021

111

21.09.2021

112

05.10.2021

113

07.10.2021

114

08.10.2021

115

08.10.2021

116

08.10.2021

117

08.10.2021

118

13.10.2021

119

18.10.2021

120

18.10.2021

121

22.10.2021

122

22.10.2021

123

22.10.2021

124

22.10.2021

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pe
perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 persoanelor
beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001
Convocarea Consiliului local al comunei Malaia în ședința
ordinară din data de 27 septembrie 2021
Acordare stimulent financiar pentru un copil nou-născut în
cuantum de 2500 lei
Convocarea Consiliului local Malaia în ședința extraordionară din
data de 11.10.2021
Acordarea alocației pentru susținerea familiei în sumă de 102 lei
lunar, începând cu luna octombrie 2021, familiei lui PM
Amânarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Malaia
convocată prin dispoziția primarului comunei Malaia nr.113 din 07
octombrie 2021 pentru data de 11 octombrie 2021
Încetarea contractului individual de muncă al doamnei SND,
asistent personal prsoană cu handicap grav, începând cu data de
07.10.2021
Sistare plată indemnizație pentru însoțitor persoană cu handicap
grav, P.Ș.
Sistare plată indemnizație pentru însoțitor persoană cu handicap
grav, K.V.
Încetarea contractului individual de muncă al doamnei PM,
asistent personal persoană cu handicap grav, începând cu data de
18.10.2021
Acordarea reptului la stimulentul educational sub formă de tichete
sociale pentru grădiniță, în cadrul programului privind stimularea
participării în învățământul preșcolar pentru copii familii
defavorizate
Convocarea Consiliului local Malaia în ședința ordionară din data
de 29.10.2021
Convocarea Consiliului local Malaia în ședința extraordionară din
data de 26.10.2021
Acordarea indemnizației lunare pentru însoțitor persoanei cu
handicap grav FA
Constituirea comisiei de inventariere a elementelor de natura
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aferente patrimoniului

I

28.09.2021

N

28.09.2021

I

13.10.2021

N

13.10.2021

I

13.10.2021

N

13.10.2021

I

13.10.2021

I

13.10.2021

I

25.10.2021

I

25.10.2021

I

25.10.2021

N

25.10.2021

22.10.2021

N

25.10.2021

22.10.2021

I

25.10.2021

I

25.10.2021

21.09.2021

07.10.2021

08.10.2021

125

22.10.2021

126

27.10.2021

127

27.10.2021

128

27.10.2021

129

27.10.2021

130

27.10.2021

131

27.10.2021

132

27.10.2021

133

27.10.2021

134

27.10.2021

comunei Malaia, județul Vâlcea, în anul 2021
Modificarea art.1 din dispoziția nr.62/2020 privind constituirea
cmisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor în
anul 2021, la nivelul comunei Malaia
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
domnului DI, referent de specialitate, grad profesional superior, în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia,
județul Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
domnului SVG, inspector, grad profesional superior, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia, județul
Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei IC, referent, grad profesional superior, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia, județul
Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei RGN, inspector, grad profesional superior, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia, județul
Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei MC, inspector, grad profesional principal, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia, județul
Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei PE, referent, grad profesional superior, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia, județul
Vâlcea
Modificarea numelui doamnei IIG, prin căsătorie, consilier juridic
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei IIG, consilier juridic, grad profesional asistent, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia, județul
Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei CE, bibliotecar, personal contractual, în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Malaia, județul Vâlcea
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Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
domnului UM, șofer I, personal contractual, în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Malaia, județul Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
domnului MI, șofer II, personal contractual, în cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Malaia, județul Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei BF, guard, personal contractual, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Malaia, județul Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
domnului BP, paznic, personal contractual, în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Malaia, județul Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale ale
doamnei BM, muncitor necaificat, personal contractual, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Malaia, județul
Vâlcea
Exercitarea activității de control financiar preventive propriu la
nivelul Primăriei Comunei Malaia, județul Vâlcea
Actualizarea fișei de post și stabilirea veniturilor salariale lunare
ale domnului PVC, consilier personal primar
Convocarea Consiliului Local al comunei Malaia în ședința
extraordinară din data de 04 noiembrie 2021
Stabilirea dreptului la ajutor social și a altor măsuri de protecție
socială pentru BM.
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