
REGISTRUL  

pentru evidenta dispozitiilor primarului Comunei Mi lcoiu  pe anul 2021 

*(1) – N/I (Normativă/Individual ă), 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 Acordarea dreptului la ajutorul 
social persoanei singure Dicu 
Aurel Constantin 

 

I 

209/13.01.2021   

2 Încetarea acordării dreptului la 
ajutorul social familiei 
reprezentată de domnul Vîlcu 
Constantin 

I 209/13.01.2021   

3 Majorarea  cu 30% a salariului de 
bază acordat doamnei Alexandru 
Gabriela- Violeta , având funcția 
publică de execuție de inspector, 
clasa  I, grad profesional superior, 
gradatia 5 în cadrul 
Compartimentul Financiar; taxe și 

I 209/13.01.2021   



impozite locale, desemnata ca 
contabil în cadrul echipei de 
proiect finanțat din fonduri 
europene nerambursabile 
„ Educația-Calea spre un viitor 
mai bun”, în luna decembrie a 
anului 2020. 

4 Majorarea  cu 30% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
decembrie a anului 2020. 

I 209/13.01.2021   

5 Majorarea  cu 30% a salariului de 
baza acordat doamnei  Duțu 
Adelina - Simona, având funcția 
publică  de conducere de secretar 
general, desemnata ca expert grup 
țintă în cadrul echipei de proiect 
finanțat din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 

I 209/13.01.2021   



decembrie a anului 2020. 

6 Convocarea Consiliului Local 
Milcoiu  în ședință ordinară 

N 686/03.02.2021 22.01.2021  

7 Reactualizarea Comitetului Local 
și a Centrului Operativ pentru 
Situații de Urgență al comunei 
Milcoiu 

I 686/03.02.2021   

8 Încetarea contractului individual 
de muncă nr.860/21.03.2007, 
încheiat pe perioadă 
nedeterminată  privind pe domnul 
Pîrvu Constantin- Negoiță, 
muncitor calificat, gradul 4 în 
cadrul Sistemului de alimentare 
cu apa al comunei Milcoiu, prin 
demisie, după implinirea 
termenului de preaviz. 

I 686/03.02.2021   

9 Stabilirea cuantumului salariului 
brut al domnului Mușat Iulian, 
având funcția de guard, în cadrul 
Comaprtimentului administrativ 
de deservire din aparatul de 
specialitate al primarului, 
începând cu data de 13.01.2021. 

I 686/03.02.2021   

10 Stabilirea cuantumului salariului 
brut al doamnei Barbu Floarea, 

având funcția de asistent personal, 
gradația 5  începând cu data de 

I 686/03.02.2021   



13.01.2021. 

11. Stabilirea cuantumului salariului 
brut al domnului Din Constantin, 
având funcția de asistent personal, 

gradația 4  începând cu data de 
13.01.2021. 

I 686/03.02.2021   

12. Stabilirea cuantumului salariului 
brut al domnului  Pîrvu Marius- 
Cătălin, având funcția de asistent 
personal, gradația 3  începând cu 

data de 13.01.2021. 

I 686/03.02.2021   

13. Stabilirea cuantumului salariului 
brut al doamnei   Grigoruță Lidia, 
având funcția de asistent personal, 

gradația 5  începând cu data de 
13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

14. Stabilirea cuantumului salariului 
brut al domnului Baltac Florea, 
șofer pe microbuzul școlar, 
gradația 5 în cadrul 
Comaprtimentului administrativ 
de deservire din aparatul de 
specialitate al primarului, 
începând cu data de 13.01.2021. 

I 686/03.02.2021   

15.  Stabilirea cuantumului salariului 
brut al domnului Haiducu 
Constantin, muncitor calificat, 
gradulIV, gradația 2 în cadrul 

I 686/03.02.2021   



Serviciului public de alimentare 
cu apa al comunei Milcoiu, 
începând cu data de 13.01.2021. 

16. Acordarea lunar a indemnizației 
de hrană asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav și 
personalului contractual din 
cadrul serviciilor publice de 
interes local, începând cu data de 
01.01.2021 

I 686/03.02.2021   

17 Acordarea lunar a indemnizației 
de hrană funcționarilor publici și 
personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Milcoiu, 
judetul Valcea începând cu data 
de 01.01.2021 

I 686/03.02.2021   

18 Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav Linte 
Elena, începând cu data de 
13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

19. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Angheloiu Traian, începând cu 
data de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   



20. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav Barbu 
Maria, începând cu data de 
13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

21 Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Deaconu Marin , începând cu data 
de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

22. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Negoescu Gherghina, începând cu 
data de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

23. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Burnel Floarea, începând cu data 
de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

24. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Marinescu Elena, începând cu 
data de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

25. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 

I 686/03.02.2021   



Crangă Maria, începând cu data 
de 13.01.2021 

26. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Mangu Florea, începând cu data 
de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

27. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Chiriță Maria, începând cu data 
de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

28. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Grigorescu Dumitra, începând cu 
data de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

29. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav Lica 
Ioana, începând cu data de 
13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

30. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav Cocea 
Gherghina, începând cu data de 
13.01.2021 

I 686/03.02.2021   



31. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav Vasile 
Ion, începând cu data de 
13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

32. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav Cocea 
Nicolae, începând cu data de 
13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

33. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Alexandru Elena, începând cu 
data de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

34. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Burnel Elisabeta, începând cu 
data de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

35. Majorarea cuantumului 
indemnizației lunare acordată 
persoanei cu handicap grav 
Lungu Ionuț- Alexabdru, 
începând cu data de 13.01.2021 

I 686/03.02.2021   

36. Încetarea dreptului la acordarea 
indemnizației de însoțitor 
persoanei cu handicap grav Vasile 

I 792/08.02.2021   



Ion 

37. Modificarea cunatumului 
ajutorului social acordat familiei 
reprezentată de domnul Stănescu 
Vasile 

I 792/08.02.2021   

     38. Numirea comisiei de recepție la 
terminarea lucrărilor obiectivului 
de investiții,, Realizări podețe în 
Comuna Milcoiu, județul Vâlcea 

I 792/08.02.2021   

39. Constituirea comisiei de concurs 
și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul de 
recrutare în vederea ocupării 
postului contractual vacant de 
muncitor calificat, gradul IV în 
cadrul Serviciului de alimentare 
cu apă al comunei Milcoiu. 

I 792/08.02.2021   

40. Desemnarea reprezentantului 
primarului în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale 
Milcoiu pentru perioada rămasă 
din anul școlar 2020-2021. 

I 792/08.02.2021   

41 Delegarea exercitării unor 
atribuții ale primarului localității 
Milcoiu către viceprimarul 
comunei. 

I 906/15.02.2021   



42. Recuperarea sumei de 162 lei 
privind ajutorul pentru încălzirea 
locuinței cu lemne 

I 906/15.02.2021   

43 Majorarea  cu 20% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
ianuarie a anului 2021. 

I 906/15.02.2021   

44 Constituirea comisiei de evaluare 
a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului 
general al UAT Milcoiu. 

I 906/15.02.2021   

45. Modificarea Dispoziției 
nr.158/19.11.2018 privind 
nominalizarea persoanelor care 
vor face parte din echipa de 
proiect în vederea implementării 
proiectului finanțat din fonduri 
europene nerambursabile 
„ Educația-Calea spre un viitor 

I 1027/18.02.2021   



mai bun!” 

46. Convocarea Consiliului Local 
Milcoiu în ședința ordinară 

N 1027/18.02.2021 17.02.2021  

47 Constituirea comisiei de concurs 
și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru 
concursul/examenul de recrutare 
în vederea ocupării funcției 
publice de execuție  vacantă de 
consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul 
Compartimentului juridic și 
resurse umane, concurs/ examen 
organizat in data de 24.03.2021, 
proba scrisă. 

I 1268/02.03.2021   

48 Încetarea acordării dreptului la 
alocația pentru susținerea 
familiei. 

I 1268/02.03.2021   

49. Delegarea calității de reprezentant 
al UAT Milcoiu în Adunarea 
Generala a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Servicii de Salubrizare a 
Localitățiilor din Județul Vâlcea. 

I 1268/02.03.2021   

50 Încetarea acordării dreptului la 
alocația pentru susținerea 
familiei. 

I 1268/02.03.2021   



51. Majorarea  cu 20% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
februarie a anului 2021. 

I 1404/09.03.2021   

52. Constituirea comisiei de concurs 
și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul de 
recrutare în vederea ocupării 
postului contractual vacant de 
muncitor necalificat, gradul II în 
cadrul Serviciului de alimentare 
cu apă al comunei Milcoiu. 

I 1404/09.03.2021   

53. Convocarea Consiliului Local 
Milcoiu în ședința ordinară 

N 1580/17.03.2021 10.03.2021  

54. Desemnarea unui evaluator al 
domnișoarei Ștefănescu Elena- 
Andra, având funcția publică de 
execuție, de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, 
gradația 0, în cadrul 

I 2141/07.04.2021   



Compartimentului asistență 
socială din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Milcoiu. 

55. Constituirea comisiei de evaluare 
a ofertelor depuse pentru 
achizițiile desfășurate ăn cadrul 
proiectului „Educația-Calea spre 
un viitor mai bun !- Contract de 
finanțare POCU /74/6/18/106863. 

I 2141/07.04.2021   

56 Acordarea dreptului la ajutorul 
social familiei reprezentată de 
doamna Buduleci Elisabeta 

I 2141/07.04.2021   

57. Acordarea alocației pentru 
susținerea familiei reprezentată de 
doamna Buduleci Elisabeta 

I 2141/07.04.2021   

58. Angajarea domnului Creangă 
Doru- Ștefan pe perioadă 
nederminată pe postul contractual 
de muncitor necalificat, gradul II 
în cadrul Serviciului public de 
alimentare cu apă al comunei 
Milcoiu.  

I 2141/07.04.2021   

59. Modificarea cunatumului 
ajutorului social, familiei 
reprezentată de domnul Chiriță 
Gheorghe. 

I 2141/07.04.2021   



60. Numirea doamnei Lăcureanu 
Iulia- Andreea, în funcția publică 
de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant, gradația 2, 
în cadrul Compartimentului 
juridic și resurse umane din 
aparatul de specialitate al 
primarului comunei Milcoiu. 

I 2141/07.04.2021   

61. Desemnarea unui îndrumător al 
funcționarului public de execuție 
clasa I, grad profesional debutant, 
gradația 2, doamna Lăcureanu 
Iulia- Andreea, consilier juridic în 
cadrul Compartimentului juridic 
și resurse umane din aparatul de 
specialitate al primarului comunei 
Milcoiu. 

I 2141/07.04.2021   

62 Numirea domnișoarei Ștefănescu 
Elena- Andra, funcționar  public 
definitiv, in funcța publică de 
execuție, de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, gradația 
0, în cadrul Compartimentului 
asistență socială din aparatul de 
specialitate al primarului comunei 
Milcoiu, prin transformarea 
postului. 

I 2141/07.04.2021   

63. Convocarea Consiliului Local N 2141/07.04.2021 05.04.2021  



Milcoiu în ședința ordinară. 

64. Majorarea  cu 30% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
martie a anului 2021. 

I 2141/07.04.2021   

65. Acordarea indemnizației de 
însoțitor persoanei cu handicap 
grav Costache Ion. 

I 2141/07.04.2021   

66. Desemnarea persoanei 
responsabile cu urmărirea 
activității de exploatare agregate 
minerale din cadrul investiției,, 
Exploatarea a aproximativ 2000 
mc agregate minerale (situație de 
urgență) prin decolmatarea și 
recalibrarea albiei minore a 
pârâului Topolog, perimetrul de 
exploatare ,, MILCOIU”, comuna 
Milcoiu, județul Vâlcea. 

I 2326/15.04.2021   



67. Acordarea indemnizației de 
însoțitor minorului Pîrvu Andrei- 
Mihai  persoană cu handicap 
grav. 

I 2326/15.04.2021   

68. Convocarea Consiliului Local 
Milcoiu în ședința ordinară. 

N 2326/15.04.2021 14.04.2021  

69. Desemnarea persoanei care va 
duce la îndeplinire obligațiile 
privind comunicarea citațiilor și a 
altor acte de procedură în 
condițiile Legii nr.135/2010. 

I 2547/26.04.2021   

70. Constituirea comisiei de concurs 
și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea  
postului contractual vacant, pe 
perioadă determinată, de expert 
grup țintă în cadrul 
Compartimentului de 
implementare proiecte finanțate 
din fonduri externe 
nerambursabile, organizat în data 
de 12.05.2021, proba scrisă și 
17.05.2021, proba de interviu.  

I 2547/26.04.2021   

71. Nominalizarea agenților 
economici din rețeaua comercială 
a localității Milcoiu care vor 
distribui produse raționalizate 
către populație. 

I 2547/26.04.2021   



72. Constituirea comisiei pentru 
problem de apărare la nivelul 
Primăriei Milcoiu, județul Vâlcea. 

I 2547/26.04.2021   

73. Delegarea atribuțiilor primarului 
localității în perioada 26 aprilie-
30 aprilie 2021. 

I 2547/26.04.2021   

74. Încetarea dreptului la acordarea 
indemnizației de însoțitor 
persoanei cu handicap grav Lică 
Ioana 

I 2719/06.05.2021   

75. Majorarea  cu 30% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
aprilie a anului 2021. 

I 2898/17.05.2021   

76. Încetarea acordării dreptului la 
alocația pentru susținerea 
familiei. 

I 2898/17.05.2021   

77. Convocarea Consiliului Local N 2898/17.05.2021 12.05.2021  



Milcoiu în ședința ordinară. 

78. Prelungirea contractului 
individual de muncă pe perioadă 
determinată încheiat sub 
nr.4542/23.10.2019 privind pe 
doamna Croitoru Elena- Roxana, 
manager de proiect, în cadrul 
Compartimentului Implementare 
Proiecte Fonduri Europene. 

I 3425/08.06.2021   

79. Desemnarea responsabilului cu 
protecția datelor cu caracter 
personal 

I 3425/08.06.2021   

80. Încetarea dreptului la acordarea 
indemnizației de însoțitor 
persoanei cu handicap grav Linte 
Elena. 

I 3425/08.06.2021   

81. Numirea unui curator special care 
să-l reprezinte pe minorul Lungu 
Ionuț- Alexandru  la dezbaterea 
succesiunii defunctei Lungu Ioana 

I 3425/08.06.2021   

82. Numirea unui curator special care 
să-l reprezinte pe minorul Lungu 
Ionuț- Alexandru  la dezbaterea 
succesiunii defunctului său tată,  

Lungu Nicolae. 

I 3425/08.06.2021   

83. Desemnarea Responsabilului cu 
Registrul de riscuri în cadrul 

I 3425/08.06.2021   



Primăriei Comunei Milcoiu . 

 

 

84. Angajarea doamnei Rădulescu 
Maria-Antoaneta pe perioadă 
determinată pe postul contractual 
de expert grup țintă ( specialist 
relații sociale), în cadrul 
Compartimentului Implementare 
Proiecte Fonduri Europene, până 
la finalizarea proiectului 
POCU/74/6/18/106863 cu  titlul 
„ Educația-Calea spre un viitor 
mai bun!”, 

I 3425/08.06.2021   

85. Majorarea  cu 20% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
mai a anului 2021. 

I 3570/16.06.2021   



86. Constituirea comisiei de 
evauluare a ofertelor în vederea 
atriburii contractului de achiziție 
publică privind obiectivul de 
investiții ,,Modernizare drumuri 
de interes local în comuna 
Milcoiu, județul Vâlcea- 
Modernizare DC 27-reactualizare 
documentație- rest de executat și 
remedieri lucrări'' 

 

I 3832/28.06.2021   

87 Încetarea acordării  alocației 
pentru susținerea familiei, 
reprezentată de domnul Sitaru 
Ion. 

I 4023/07.07.2021   

88. Stabilirea Planului de servicii 
pentru minorul Coșereanu 
Florentin - Vlad 

I 4023/07.07.2021   

89. Acordarea indemnizației de 
însoțitor persoanei cu handicap 
grav Vieru Gherghina. 

I 4023/07.07.2021   

90. Acordarea gradației 4, 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă, doamnei 
Crangă Loredana- Vasilica, având 
funcția publică de execuție de 
inspector, clasa  I, grad 
profesional superior,  în cadrul 

I 4023/07.07.2021   



Compartimentul Financiar; 
impozite si taxe, începând cu luna 
iulie a anului 2021.  

91. Desemnarea persoanelor 
responsabile cu îndrumarea și 
verificarea modalității efective în 
care o persoană desfășoară munca 
în folosul comunității 

I 4023/07.07.2021   

92. Majorarea  cu 20% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
iunie a anului 2021. 

I 4023/07.07.2021   

93. Constituirea comisiei de 
disciplină comună pentru 
funcționarii publici din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Milcoiu și 
primarului comunei Nicolae 
Bălcescu, județul Vâlcea. 

I 4292/21.07.2021   



94. Încetarea dreptului la acordarea 
indemnizației de însoțitor 
persoanei cu handicap grav 
Burnel Elisabeta. 

I 4292/21.07.2021   

95. Acordarea lunar a indemnizației 
de hrană domnului Crangă Doru- 
Ștefan, muncitor necalificat 
gradația 0 în cadrul Sistemului 
public de alimentare cu apă, 
începând cu data de 01 iulie 2021. 

I 4292/21.07.2021   

96. Angajarea doamnei Burnel 
Florina cu contract individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată, 
pe postul de asistent personal, 
gradația 0, al persoanei cu 
handicap grav Burnel Elisabeta.  

I 4292/21.07.2021   

97. Acordarea indemnizației de 
însoțitor doamnei Din Elisaveta 
persoană cu handicap grav. 

I 4580/05.08.2021   

98. Compensarea în bani a 
concediului de odihnă neefectuat 
de către domnul Dina Gabriel, 
viceprimarul localității, pe anul 

2021.  

 

I 4580/05.08.2021   

99. Acordarea indemnizației de I 4707/12.08.2021   



însoțitor doamnei Moșteanu 
Elena, persoană cu handicap grav 
în luna septembrie a anului 2021. 

100. Acordarea indemnizației de 
însoțitor domnului Grigoruță 
Constantin, persoană cu handicap 
grav in luna noiembrie a anului 
2021. 

I 4707/12.08.2021   

101. Delegarea temporară a unei 
atribuții  prevăzute pentru 
primarul localității Milcoiu, 
județul Vâlcea. 

I 4707/12.08.2021   

102. Majorarea  cu 30% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
iulie a anului 2021. 

I 4707/12.08.2021   

103. Convocarea Consiliului Local 
Milcoiu în ședința ordinară. 
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104. Acordarea indemnizației de 
însoțitor  persoanei cu handicap 
grav Deaconu Aurel. 

I 5055/03.09.2021   

105. Delegarea temporară a unei 
atribuții  prevăzute pentru 
primarul localității Milcoiu, 
județul Vâlcea. 

I 5196/10.09.2021   

106. Majorarea  cu 30% a salariului de 
bază acordat doamnei  Deaconu 
Ionela, având funcția publică de 
execuție de inspector, clasa  I, 
grad profesional asistent, gradația 
3 în cadrul Compartimentul 
Financiar; taxe și impozite locale, 
desemnată ca expert grup țintă în 
cadrul echipei de proiect finanțat 
din fonduri europene 
nerambursabile „ Educația-Calea 
spre un viitor mai bun”, în luna 
august a anului 2021. 

I 5196/10.09.2021   

      

      

 

 


