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Registrul 

Proiecte de Dispoziție pentru anul 2023 
 

Nr. 

crt. 

Nr. 

Proiect 

Dispozitie 

Data 

emiterii 

Titlul 

proiectului 

de dispoziție 

 

Referat 

inițiator 

Număr și dată 

Proiect de Dispoziție Observații 

     Cu caracter 

individual 

Cu 

caracter 

normativ 

1 1 09.01.2023 delegarea de atribuții specifice de Secretar General al Comunei 1 

Decembriedomnului Climescu Ciprian-Marian cu funcția de Inspector 

clasa I, grad profesional Superior, Compartimentul Relații Publice, 

Registratură, Secretariat, Arhivă 

 

4173/09.01.2023 individual  

 

 

 

 

2 

 

2 

 

09.01.2023 

acordarea indemnizaței lunare doamnei Spătaru Mihaela -Elena  

persoană cu handicap grav 

 

4097/05.01.2023 individual   

 

3 

 

3 

 

10.01.2023 

încetarea plății indemnizației lunare acordată doamnei Anghelina 

Maria, persoană cu handicap grav 

 

4249/10.01.2023 individual   

 

4 

 

4 

 

10.01.2023 

încetarea plății indemnizației lunare acordată domnului Savu Nicoale, 

persoană cu handicap grav 

 

 

4259/10.01.2023 

 

individual 

  

 

5 

 

5 

 

13.01.2022 

actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin( U.L.S.)de la 

nivelul Primăriei comunei 1 Decembrie privind acţiunile de 

supraveghere,prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 

celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 

protecţia mediului 

 

4273/09.01.2023 

 

 

individual 
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6       6 17.01.2023 stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 

23 ianuarie 2023de către toți salariații Primăriei Comunei 1 

Decembrie 

 

4522/17.01.2023 individual   

7       7 17.01.2023 instituirea curatelei speciale și numirea domnului  SAVIN AUREL 

DUMITRU în calitate de curator special pentru  minorii Hysenbelliu – 

Savin Ianis – Andrei și Hysenbelliu – Savin Andra -Gabriela 

 

4487/16.01.2023 individual   

8 8 17.01.2023 acordarea indemnizației lunare doamnei Radu Aurelia persoană cu 

handicap grav 

 

 

4518/17.01.2023 individual   

9 9 17.01.2023 acordarea indemnizației lunare domnului Dinu Petre  persoană cu 

handicap grav 

 

4520/17.01.2023 individual   

10 10 17.01.2023 constituirea unei comisii de  identificare, măsurare, inventariere și 

cartare a terenurilor definite ca spații verzi, precum și a culegerii 

informațiilor specifice privind speciile de arbori și vegetația existentă, 

cu determinarea indicilor cantitativi și calitativi,  în vederea întocmirii  

Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul comunei 

1Decembrie și a fișelor spațiilor verzi 

 

4573/17.01.2023 individual   

11 11 18.01.2023 acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ciobaniuc Sanda 

 

4578/18.01.2023 individual   

12 12 20.01.2023 convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie  în ședința 

ordinară din data de 31.01.2023 

 

4630/19.01.2023  normativ  

13 13 20.01.2023 acordarea indemnizaţiei lunare doamnei Mitrică Mariana-Carmen 

persoană cu handicap grav 

 

4625/19.01.2023 individual    

14 14 20.01.2023 stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței în perioada 

sezonului rece 01.01.2023-31.03.2023 

 

4670/19.01.2023 individual   

15 15 20.01.2023 instituirea curatelei speciale și numirea doamnei  

VIZITIU PETRUȚA -ADINA în calitate de curator special 

pentru minorul BAȘTUREA LUCA ȘTEFAN 

30/19.01.2023 individual   



 
 

16 16 25.01.2023 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor cu ocazia concursului de recrutare  

din data de 15.02.2023 

 

4692/10.01.2023 individual   

17 17 

 

 

26.01.2023 încetarea plăţii indemnizaţiei lunare acordată 

copilului Constantinescu-Simion Ștefania-Antonia,  

persoană cu handicap grav 

 

4803/26.01.2023 individual   

18 18 26.01.2023 angajarea pe perioadă determinată a doamnei STANCIU FLORICA – 

Asistent personal al persoanei cu handicap grav Stanciu Mihaela 

Gabriela 

 

4798/26.01.2023 individual   

19 19 31.01.2023 stabilirea salariului de bază brut lunar                                                                  

al doamnei IACOB RALUCA – Femeie de serviciu în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

4983/31.01.2023  individual   

20 20 31.01.2023 stabilirea salariului de bază brut lunar                                                                  

al doamnei RADULY MĂRIOARA – Femeie de serviciu în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

4984/31.01.2023 individual   

21 21 31.01.2023 stabilirea salariului de bază brut lunar                                                                  

al doamnei PÂRVU BOGDANA – Femeie de serviciu în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

4985/31.01.2023 individual   

22 22 02.02.2023 privind desemnarea  persoanei responsabile cu atribuții în domeniul 

aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public și aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică 

 

5066/02.02.2023 individual   

23 23 02.02.2023 convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie 

în ședința ordinară din data de 10.02.2023 

 

5112/02.02.2023  normativ  

24 24 02.02.2023 încetarea contractului individual de muncă                                                           

al doamnei IACOB RALUCA – Femeie de serviciu în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ – Primăria 

comunei 1 Decembrie 

 

5130/02.02.2023 individual   



 
 

25 25 03.02.2023 convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie 

în ședința extraordinară  din data de 06.02.2023 

 

5146/03.02.2023  normativ  

26 26 06.02.2023 înlocuirea secretarului din comisia de examen                                                  

organizat în data de 16.02.2023, în vederea recrutării funcțiilor 

contractuale de execuție vacante 

 

 

5254/06.02.2023 individual   

27 27 09.02.2023 prelungirea suspendării contractului individual de muncă                                    

al doamnei MIHAI GELA – Expert recrutare și monitorizare din 

cadrul Proiectului ”ȘANSE PENTRU VIITOR - PRIN MĂSURI 

INTEGRATE”, 

 

5403/09.02.2023 individual   

28 28 09.02.2023 prelungirea suspendării contractului individual de muncă                                          

al doamnei CIJEVSCHI COSMINA – Asistent manager din cadrul 

Proiectului ”ȘANSE PENTRU VIITOR - PRIN MĂSURI 

INTEGRATE”, 

 

5404/09.02.2023 individual   

29 29 09.02.2023 prelungirea suspendării contractului individual de muncă                                    

al domnului PARASCHIV BOGDAN FLORIN – Manager proiect din 

cadrul Proiectului ”ȘANSE PENTRU VIITOR - PRIN MĂSURI 

INTEGRATE”, 

 

5405/09.02.2023 individual   

30 30 17.02.2023 acordarea unui ajutor de urgență doamnei Savu Silvia 

 

5011/01.02.2023 individual   

31 31 17.02.2023 acordarea unui ajutor de urgență doamnei Badea Ioana 

 

4954/31.01.2023 individual   

32 32 27.02.2023 constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor cu ocazia  concursului de recrutare din data de 

14.03.2023 

 

5775/20.02.2023 individual   

33 33 27.02.2023 privind adoptarea Declarației de asumare a agendei de integritate 

organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție                     

2021-2025 și aprobarea  Planului de integritate al Comunei 1 

Decembrie pentru implementarea  Strategiei Naţionale Anticorupţie 

2021-2025, desemnarea coordonatorului şi a persoanei responsabile cu 

punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate 

6002/27.02.2023 individual   



 
 

 

34 34 28.02.2023 încetarea plăţii indemnizaţiei lunare                                                        

acordată doamnei Marcu Gabriela-Mariana, persoană cu handicap 

grav 

6039/27.02.2023 individual   

35 35 28.02.2023 acordarea indemnizaţiei lunare                                                              

domnului Irimia Constantin persoană cu handicap grav 

 

6057/28.02.2023 individual   

36 36 28.02.2023 încetarea plăţii indemnizaţiei lunare                                                         

acordată doamnei Vlad Stela, persoană cu handicap grav 

 

6089/28.02.2023 individual   

37 37 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                 

a doamnei ACHIM IOANA în funcția contractuală de execuție 

vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6069/28.02.2023 individual   

38 38 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                  

a doamnei ALEXE LUMINIȚA în funcția contractuală de execuție 

vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6070/28.02.2023 individual   

39 39 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                        

a doamnei ARAPACHE MARIOARA în funcția contractuală de 

execuție vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6071/28.02.2023 individual   

40 40 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                 

a domnului ARAPACHE NICOLAE – Șofer în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6072/28.02.2023 individual   

41 41 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                           

a domnului ARTENE IONEL – Paznic în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6073/28.02.2023 individual   

42 42 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                           

a domnului BERBECEANU DORU-FLORENȚIU în funcția 

contractuală de execuție vacantă de Muncitor necalificat în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

6074/28.02.2023 individual   



 
 

43 43 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                             

a domnului CREȚU PETRICĂ – Paznic în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6075/28.02.2023 individual   

44 44 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                               

a domnului CRISTEA MARIAN – Muncitor calificat în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6076/28.02.2023 individual   

45 45 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                   

a domnului DAVID NICULAE – Paznic în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6077/28.02.2023 individual   

46 46 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                              

a doamnei DURU RAMONA FLORENTINA în funcția contractuală 

de execuție vacantă de Femeie de serviciu în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6078/28.02.2023 individual   

47 47 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                           

a doamnei  EȘANU ESTERA în funcția contractuală de execuție 

vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6079/28.02.2023 individual   

48 48 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                   

a domnului FĂTU MARIAN – Muncitor calificat în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6080/28.02.2023 individual   

49 49 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                               

a domnului MIHAI PAUL – Administrator în cadrul 

Compartimentului Club Sportiv 

 

6081/28.02.2023 individual   

50 50 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                            

a domnului NIȚĂ GHEORGHE în funcția contractuală de execuție 

vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

 

 

6082/28.02.2023 individual   



 
 

51 51 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                    

a domnului PĂDURARU NECULAI – Paznic în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6083/28.02.2023 individual   

52 52 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                                  

a domnului  RADU MARIAN – Administrator în cadrul 

Compartimentului Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6084/28.02.2023 individual   

53 53 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                            

a domnului SIMIONESCU PAUL-MIHAIL în funcția contractuală de 

execuție vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6085/28.02.2023 individual   

54 54 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                              

a doamnei  STOEAN MARIA  în funcția contractuală de execuție 

vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6087/28.02.2023 individual   

55 55 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                          

a domnului STOIAN SORIN– Paznic în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6086/28.02.2023 individual   

56 56 28.02.2023 angajarea pe perioadă nedeterminată                                                                                

a doamnei TOMA VASILICA  în funcția contractuală de execuție 

vacantă de Muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 

Monitorizare Unități de Învățământ 

 

6088/28.02.2023 individual   

57 57 01.03.2023 privind stabilirea persoanelor cu drept de semnătură                                               

la Trezoreria Judeţului Ilfov pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea 

şi plata cheltuielilor din conturile deschise pe seama                                    

Clubului Polisportiv FC 1 Decembrie 

 

6067/28.02.2023 individual   

58 58 01.03.2023 privind desemnarea persoanelor împuternicite                                                

pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

contravenționale de pe raza U.A.T-Comuna 1Decembrie 

și  stabilirea modelului legitimațiilor de serviciu 

 

4828/26.01.2023 individual   



 
 

59 59 03.03.2023 convocarea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie 

în ședința ordinară din data de 13.03.2023 

 

6280/03.03.2023  normativ  

60 60 09.03.2023 acordarea indemnizației lunare doamnei Stănuș Lixandra,                       

persoană cu handicap grav 

 

6475/09.03.2023 individual   

61 61 10.03.2023 constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor cu ocazia concursului de recrutare din data de 

04.04.2023 

 

6538/10.03.2023 individual   

62 62 10.03.2023 constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor cu ocazia concursului de recrutare din data de 

12.04.2023 

 

6537/10.03.2023 individual   

63 63 10.03.2023 privind constituirea la nivelul U.A.T-Comuna 1Decembrie 

a Comisiei de acordare a sprijinului financiar în cadrul proiectului                      

„Ilfov zâmbește” 

 

6560/10.03.2023 individual   

64 64 13.03.2023 acordarea unui sprijin financiar pentru 50 ani de căsătorie           

domnului Ioniță Stanciu 

 

6528/10.03.2023 individual   

65 65 14.03.2023 acordarea indemnizației lunare domnului Micică Ion                     

persoană cu handicap grav 

 

6659/13.03.2023 individual   

66 66 16.03.2023 actualizarea cuantumului ajutorului social 

și a cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei 

 

6744/15.03.2023 individual   

 

 

pSECRETAR GENERAL AL COMUNEI  

CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN 

 

 

 

 

 


