
Nr. 

dispozitie

Data
Denumire Modificari si completari

1 04.01.2021 Numărul de ore alocate ȋn luna decembrie 2020 de către experţii din 

cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă proiectului „FORTIN pentru Satu 

Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunităţi marginalizate ȋntr-o 

comunitate prosperă” , cod SMIS 2014+: 112863.

2 05.01.2021 Convocarea ȋn şedinţă extraordinară convocată de indată a Consiliului 

Local al comunei Mircea Vodă, ȋn data de 06.01.2021.

3 11.01.2021 Constituirea comisiei pentru vânzarea unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 

1.029 mp, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Nouă, nr. 26, având număr 

cadastral 104531, ȋn condiţiile art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ.

4 11.01.2021 Modificarea Dispoziţiei nr. 48/13.02.2015 privind constituirea comisiei 

de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale atribuite în condiţiile Legii 

locuinţei nr. 114/1996.

5 11.01.2021 Ȋncetarea plăţii ajutorului social ȋncepând cu luna ianuarie 2021. 

6 11.01.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna ianuarie 

2021.  

7 11.01.2021 Ȋncetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna ianuarie 2021.

8 11.01.2021 Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei ȋncepând 

cu luna ianuarie 2021.

9 15.01.2021 Ȋncetarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna decembrie 2020.

10 15.01.2021 Stabilirea salariilor de bază lunare pentru asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap, ȋncepând cu luna ianuarie 2021.

11 15.01.2021 Aprobarea Programului de dezvoltare al sistemului de control 

intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Mircea Vodă, pentru anul 

2021.

12 19.01.2021 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea 

Vodă, în data de 26.01.2021.



13 21.01.2021 Încetarea de drept a CIM al d-nei Gheorghe Ioana, asistent personal al 

persoanei cu handicap grav Gheorghe Marian

14 26.01.2021 Delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Mircea Vodă 

către d-na Caraș Alexandra, consilier juridic în aparatul de specialitate 

al primarului

15 01.02.2021 Încetarea acordării indemnizației lunare prevăzute de Legea nr. 

448/2006 pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, d-nei Costea Dumitra, pentru persoana cu handicap grav 

Costea Ion

16 01.02.2021 Angajarea d-nei Gheorghe Teodora, asistent personal al persoanei cu 

handicap grav, Gheorghe Marian

17 01.02.2021 Stabilirea dreptului la ajutor social începând cu luna februarie 2021

18 01.02.2021 Încetarea plății ajutorului social începând cu luna februarie 2021

19 01.02.2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei începând 

cu luna februarie 2021

20 01.02.2021 Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei începând cu 

luna februarie 2021

21 02.02.2021 Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Badea Constantin Andrei-

Eduard.

22 02.02.2021 Acordarea dreptului la ajutor de ȋncălzire a locuinţei cu lemne pentru 

perioada sezonului rece februarie 2021 – martie 2021, beneficiarilor de 

ajutor social.

23 02.02.2021 Numărul de ore alocate ȋn luna ianuarie 2021 de către experţii din 

cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă proiectului „FORTIN pentru Satu 

Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunităţi marginalizate ȋntr-o 

comunitate prosperă” , cod SMIS 2014+: 112863.

24 03.02.2021 Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei Mircea Vodă, jud. 

Constanţa.

25 03.02.2021 Aprobarea Planului de pregătire ȋn domeniul situaţiilor de urgenţă al 

comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2021.



26 03.02.2021 Modificarea art. 1 al Dispoziţiei nr. 189/21.08.2020 privind constituirea 

comisiei de licitaţie pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 254 

mp, situat în localitatea Satu Nou, str. Gutuiului, nr. 17A, comuna 

Mircea Vodă, jud. Constanţa.

27 09.02.2021 Ȋncetarea contractului individual de muncă al d-nei Costea Niculina, 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Deancu Ionela.

28 10.02.2021 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea 

Vodă, în data de 18.02.2021.

29 11.02.2021 Ȋncetarea acordării majorării de 15% primarului comunei Mircea Vodă 

pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile.

30 11.02.2021 Trecerea d-nei UNTARU PAULA CRISTALINA, consilier achiziţii publice, 

grad profesional asistent la Compartimentul achiziţii publice-investiţii, 

din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, la o gradaţie superioară de 

vechime.

31 12.02.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋn perioada ianuarie – iunie 2021.

32 12.02.2021 Ȋncetarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna ianuarie 2021.

33 15.02.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru vânzarea terenului în suprafaţă 

de 678 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Macilor, nr. 11, 

comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa.

34 15.02.2021 Executarea de către d-nul Eftimie George domiciliat ȋn localitatea 

Mircea Vodă, str. Principală, nr. 101, com. Mircea Vodă, a muncii 

neremunerate ȋn folosul comunităţii pentru o perioadă de 60 zile (120 

ore), impusă prin sentinţa penală nr. 1627/2020 pronunţată de 

Judecătoria Medgidia.

35 18.02.2021 Executarea de către contravenientul Ion Ionuţ domiciliat ȋn localitatea 

Satu Nou, str. Lalelelor, nr. 24, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, a 

sancţiunii prestării unei activităţi ȋn folosul comunităţii pe o durată de 

300 de ore.



36 19.02.2021 Executarea de către contravenientul Birău Rodinel Fănică domiciliat ȋn 

localitatea Ţibrinu, str. Toamnei, nr. 1, com. Mircea Vodă, jud. 

Constanţa, a sancţiunii prestării unei activităţi ȋn folosul comunităţii pe 

o durată de 15 de ore.

37 19.02.2021 Numărul de ore alocate ȋn luna februarie 2021 de către experţii din 

cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă proiectului „FORTIN pentru Satu 

Nou, Mircea Vodă - transformarea unei comunităţi marginalizate ȋntr-o 

comunitate prosperă”, cod SMIS 2014+: 112863.

38 22.02.2021 Executarea de către contravenienta Constantin Mariana domiciliată ȋn 

localitatea Mircea Vodă, str. Nufărului, nr. 4, com. Mircea Vodă, jud. 

Constanţa, a sancţiunii prestării unei activităţi ȋn folosul comunităţii pe 

o durată de 78 de ore.

39 23.02.2021 Acordarea gradației superioare corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, d-nei JELIU GEORGIANA-VERONICA, referent II la 

Compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

40 23.02.2021 Constituirea comisiei pentru analizarea cererilor, determinarea 

suprafaţei de pajişte şi atribuirea acesteia proporţional cu numărul de 

animale deţinute ȋn exploataţie.

41 24.02.2021 Acordarea sumei de 150 lei/persoană cu titlu de cadou, angajatelor din 

cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, cu ocazia zilei de 8 Martie.

42 26.02.2021 Executarea de către d-nul Dinu Iulian-Ionuţ domiciliat ȋn localitatea 

Mircea Vodă, str. Piersicului, nr. 30, com. Mircea Vodă, a muncii 

neremunerate ȋn folosul comunităţii pentru o perioadă de 60 zile (120 

ore), impusă prin sentinţa penală nr. 2429/2020 pronunţată de 

Judecătoria Medgidia.

43 01.03.2021 Ȋncetarea de drept a raportului de serviciu al d-nei Tulum Liliana, 

referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul stare 

civilă din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, ca urmare pensionării 

pentru limită de vârstă.



44 01.03.2021 Mutarea definită a d-nei Olaru Doina Daniela, referent, clasa III, grad 

profesional superior, de la Biroul economic, resurse umane şi 

dezvoltare comunitară la Compartimentul stare civilă.

45 01.03.2021 Actualizarea listei persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în 

Registrul Electoral.

46 01.03.2021 Respingerea cererii depuse ȋn vederea acordării dreptului la ajutor 

social pentru doamna Pascu Angelica.

47 01.03.2021 Ȋncetarea plaţii ajutorului social ȋncepând cu luna martie 2021.

48 01.03.2021 Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna martie 2021.

49 01.03.2021 Ȋncetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna martie 2021.

50 02.03.2021 Delegarea atribuţiilor secretarului general al comunei referitoare la 

sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, prevăzute de art. 

243, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

51 02.03.2021 Modificarea art. 1 din Dispoziţia nr. 268/19.11.2018 privind 

desemnarea persoanelor care au acces la datele din dosarele 

profesionale ale salariaţilor din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, 

jud. Constanţa.

52 02.03.2021 Actualizarea Comisiei de selecţionare a fondului arhivistic din cadrul 

Primăriei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

53 10.03.2021 Ȋncetarea acordării indemnizatiei lunare prevăzută de Legea nr. 

448/2006 pentru protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, defunctului PISTINCIUC CONSTANTIN.

54 10.03.2021 Acordarea indemnizației prevazută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doamnei 

PETRE ANA-MARIA, pentru persoana cu handicap grav DEANCU 

IONELA.

55 10.03.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă ȋn perioada februarie – iunie 2021.

56 10.03.2021 Ȋncetarea dreptului dreptului la stimulentul educational sub forma 

tichetelor sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna februarie 2021.



57 10.03.2021 Ȋncetarea dreptului dreptului la stimulentul educational sub forma 

tichetelor sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna martie 2021.

58 10.03.2021 Modificarea Dispoziţiei nr. 132/17.06.2020 privind constituirea comisiei 

comunale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din comuna 

Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋn anul 2021.

59 11.03.2021 Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii “Extindere sistem de supraveghere video 

stradală ȋn comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa”.

60 11.03.2021 Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei 

Mircea Vodă, în data de 15.03.2021.

61 11.03.2021 Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei ȋncepând 

cu luna martie 2021.

62 11.03.2021 Ȋncetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei ȋncepând cu luna 

martie 2021.

63 15.03.2021 Aprobarea Planului de servicii pentru minorii: Pâslariu Constantin, 

Pâslariu Elena şi Pâslariu Ştefania-Maria.

64 17.03.2021 Actualizarea componenţei Centrului operativ cu activitate temporară, 

la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

65 17.03.2021 Actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de urgenţă la nivelul 

comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

66 18.03.2021 Rectificarea actului de căsătorie nr. 9 din data de 03.03.1979, exemplar 

I şi II, ȋnregistrat la Primăria Mircea Vodă, judeţul Constanţa.

67 19.03.2021 Ȋncetarea de drept a contractului individual de muncă al d-nei Dumitru 

Vasilica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Vasile Marius-

Daniel.

68 19.03.2021 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Encica Antonio-Saul.

69 23.03.2021 Executarea de către d-nul Zamfir Marius domiciliat ȋn localitatea Satu 

Nou, str. Căminului, nr. 20, com. Mircea Vodă, a muncii neremunerate 

ȋn folosul comunităţii pentru o perioadă de 60 zile (120 ore), impusă 

prin sentinţa penală nr. 2428/2020 pronunţată de Judecătoria 

Medgidia.



70 23.03.2021 Propunerea de atribuire în proprietate a unui teren situat în intravilanul 

localităţii Satu Nou, str. Crinului, nr. 15, comuna Mircea Vodă, jud. 

Constanţa, în condiţiile art. 36, alin.(2) şi (3) din Legea fondului funciar 

nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

71 23.03.2021 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea 

Vodă, în data de 31.03.2021.

72 25.03.2021 Acordarea unor premii ȋn limita a 5% din cheltuielile cu salariile de 

bază, personalului din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. 

Constanţa.

73 25.03.2021 Ȋncetarea de drept a contractului individual de muncă al d-nei RÂPĂ 

ANICA, asistent personal al persoanei cu handicap grav Stan Violeta.

74 25.03.2021 Angajarea d-nei Cornea Ramona ȋn funcţia de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav Cornea Constantin-Cătălin.

75 31.03.2021 Numirea unui curator special pentru minorii MOCANU IOANA-

ALEXANDRA şi MOCANU NICOLAE-GABRIEL, domiciliaţi în localitatea 

Mircea Vodă, str.Primăverii, nr. 3, comuna Mircea Vodă, judeţul 

Constanţa.

76 31.03.2021 Angajarea d-nei Cortel Alina-Constantina ȋn funcţia de asistent personal 

al persoanei cu handicap grav Vasile Marius-Daniel.

77 01.04.2021 Ȋncetarea plăţii ajutorului social ȋncepând cu luna aprilie 2021.

78 01.04.2021 Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna aprilie 2021.

79 01.04.2021 Ȋncetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna aprilie 2021.

80 02.04.2021 Ȋncetarea de drept a contractului individual de muncă al d-nei Panait 

Giorgeta, asistent personal al persoanei cu handicap grav Panait 

Mariana.

81 05.04.2021 Modificarea Dispoziţiei nr. 41/14.02.2020 privind actualizarea comisiei 

paritare din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

82 05.04.2021 Ȋncetarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna aprilie 2021.



83 07.04.2021 Propunerea de atribuire în proprietate a unui teren situat în intravilanul 

localităţii Mircea Vodă, str. Nucului, nr. 2, comuna Mircea Vodă, jud. 

Constanţa, în condiţiile art. 36, alin.(2) şi (3) din Legea fondului funciar 

nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

84 07.04.2021 Ȋncetarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna martie 2021.

85 07.04.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna martie 2021.

86 07.04.2021 Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Ivan Bogdan.

87 08.04.2021 Numirea unui curator special pentru minora  VINEREANU MARIA-

ALEXANDRA, domiciliată în localitatea Ţibrinu, str.Primăverii, nr. 2, 

comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa.

88 12.04.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru vânzarea terenului în suprafaţă 

de 1.000 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Principală, nr. 20, 

comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 102466.

89 12.04.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru vânzarea terenului în suprafaţă 

de 1.105 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche, nr. 

13G, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 

104406.

90 13.04.2021 Rectificarea actului de naştere nr. 15/24.04.1961, exemplar I, 

ȋnregistrat la Primăria comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

91 14.04.2021 Convocarea în şedinţă extraordinară convocată de îndată a Consiliului 

Local al comunei Mircea Vodă, în data de 15.04.2021.

92 14.04.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap doamnei 

ION IOANA, pentru persoana cu handicap grav ION SAVU.

93 16.04.2021 Angajarea d-nei Ion Maria ȋn funcţia de asistent personal al persoanei 

cu handicap grav Stan Violeta.



94 19.04.2021 Prelungirea Dispoziţiei nr. 146/03.06.2019 privind acordarea 

indemnizației prevazută de Legea nr. 448/2006 pentru protecția si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doamnei AMILISCHI 

GEORGIANA, pentru persoana cu handicap grav AMILISCHI MARIA-

VALENTINA.

95 21.04.2021 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea 

Vodă, în data de 28.04.2021.

96 22.04.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru vânzarea terenului în suprafaţă 

de 600 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, nr. 4, 

comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104624.

97 22.04.2021 Angajarea d-nei Lipan Nicoleta ȋn funcţia de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav Panait Mariana.

98 27.04.2021 Delegarea atribuţiilor de secretar general al comunei Mircea Vodă, 

către d-na Caraş Alexandra, consilier juridic în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului.

99 27.04.2021 Aprobarea planului de servicii pentru minora Pintilie Mihaela.

100 29.04.2021 Incetarea de drept a contractului individual de muncă al d-nei 

Gheorghe Teodora, asistent personal al persoanei cu handicap grav 

Gheorghe Marian

101 29.04.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doamnei 

DONE ANICA, pentru persoana cu handicap grav DONE MARIAN-

DANIEL.

102 29.04.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doamnei 

AMILISCHI GEORGIANA, pentru persoana cu handicap grav AMILISCHI 

MARIA-VALENTINA.

103 29.04.2021 Rectificarea actului de deces nr. 48/31.12.2019, exemplar I şi II, 

ȋnregistrat la Primăria comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.

104 29.04.2021 Rectificarea actului de deces nr. 44/18.12.2019, exemplar I şi II, 

ȋnregistrat la Primăria comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa.



105 29.04.2021 Rectificarea actului de căsătorie nr. 42 din data de 24.11.1984, 

exemplar I şi II, ȋnregistrat la Primăria Mircea Vodă, jud. Constanţa.

106 29.04.2021 Aprobarea Planului de servicii pentru minorul Acatrinei Constantin-

Florin.

107 05.05.2021 Ȋncetarea plăţii ajutorului social ȋncepând cu luna mai 2021.

108 07.05.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor de 

grădiniţă ȋn perioada aprilie – iunie 2021.

109 07.05.2021 Rectificarea actului de căsătorie numărul 28 din data de 15.09.1984, 

exemplar I şi II, ȋnregistrat la Primăria Mircea Vodă, jud. Constanţa.

110 17.05.2021 Propunerea de atribuire în proprietate a unui teren situat în intravilanul 

localităţii Mircea Vodă, str. Primăriei, nr. 97, comuna Mircea Vodă, jud. 

Constanţa, în condiţiile art. 36, alin.(2) şi (3) din Legea fondului funciar 

nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

111 17.05.2021 Aprobarea Planului de servicii pentru minora Feraru Evelin Renata 

Maria.

112 18.05.2021 Ȋncetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru d-na Niculae 

Rodica, ȋncepând cu luna mai 2021.

113 19.05.2021 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea 

Vodă, în data de 26.05.2021.

114 19.05.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, domnului 

SULICĂ CONSTANTIN, pentru persoana cu handicap grav SULICĂ ANDRA 

IRINA.

115 26.05.2021 Sancţionarea disciplinară a d-lui Briţă Gheorghe, poliţist local ȋn cadrul 

Compartimentului Poliţie Locală.

116 26.05.2021 Sancţionarea disciplinară a d-lui Neacşu-Grădinaru Nicolae, poliţist local 

ȋn cadrul Compartimentului Poliţie Locală.

117 26.05.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋn perioada mai – iunie 2021.

118 27.05.2021 Ȋncetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru d-na Mitran 

Bianca-Elena, ȋncepând cu luna mai 2021.



119 27.05.2021 Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru 

susţinerea familiei, pentru titularul Mitran Bianca-Elena. 

120 28.05.2021 Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii “Sală de sport” amplasată ȋn localitatea Satu 

Nou, str. Şcolii, nr. 11, comuna Mircea Vodă,  judeţul Constanţa.

121 31.05.2021 Ȋncetarea contractului individual de muncă al d-nei Oprea Maria, 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Oprea Matei-Mihai.

122 02.06.2021 Ȋncetarea acordării  indemnizației lunare  prevazută de Legea nr. 

448/2006 pentru protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, d-lui Sulică Constantin, pentru persoana cu handicap grav 

Sulică Andra-Irina.

123 02.06.2021 Ȋncetarea plătii ajutorului social ȋncepând cu luna iunie 2021.

124 02.06.2021 Stabilirea dreptului la ajutor social ȋncepând cu luna iunie 2021.

125 02.06.2021 Ȋncetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna iunie 2021.

126 02.06.2021 Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna iunie 2021.

127 02.06.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea terenului în 

suprafaţă de 310 mp, situat în localitatea Satu Nou, str. Gutuiului, nr. 

9A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa.

128 03.06.2021 Aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitru Diana-Mihaela.

129 04.06.2021 Aprobarea planului de servicii pentru minora Dumitru Nicoleta-Andreea 

şi Dumitru Ionela-Alexandra.

130 07.06.2021 Ȋncetarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋncepând cu luna mai 2021.

131 07.06.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educaţional sub forma tichetelor 

sociale pentru grădiniţă, ȋn perioada mai – iunie 2021.

132 08.06.2021 Ȋncetarea contractului individual de muncă al d-nei Diancu Rica, 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Ion Andrei.



133 09.06.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doamnei 

MARIN IOANA, pentru persoana cu handicap grav DONE MARIA.

134 10.06.2021 Aprobarea Planului de servicii pentru minorele: Tilea Andreea şi Tilea 

Ana Maria.

135 11.06.2021 Angajarea d-nei SULICĂ VIORICA ȋn funcţia de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav Sulică Andra-Irina.

136 14.06.2021 Propunerea de atribuire în proprietate a unui teren situat în intravilanul 

localităţii Satu Nou, str. Lalelelor, nr. 27, comuna Mircea Vodă, jud. 

Constanţa, în condiţiile art. 36, alin.(2) şi (3) din Legea fondului funciar 

nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

137 14.06.2021 Rectificarea actului de căsătorie numărul 9 din data de 23.02.1980, 

exemplar I şi II, ȋnregistrat la Primăria comunei Mircea Vodă, jud. 

Constanţa.

138 15.06.2021 Ȋncetarea acordării  indemnizației lunare  prevăzută de Legea nr. 

448/2006 pentru protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap d-nei Olaru Ionela, pentru persoana cu handicap grav Olaru 

Andrei-Daniel.

139 15.06.2021 Delegarea atribuţiilor de secretar general al comunei Mircea Vodă, 

către d-na Caraş Alexandra, consilier juridic în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului.

140 16.06.2021 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea 

Vodă, în data de 23.06.2021.

141 16.06.2021 Aprobarea planului de servicii pentru minora Drăgan Diana-Anastasia.

142 17.06.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, domnului 

CRISTU STAN, pentru persoana cu handicap grav CRISTU EUGENIA.

143 22.06.2021 Angajarea d-nei OLARU IONELA ]n func'ia de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav OLARU ANDREI-DANIEL



144 24.06.2021 Aprobarea planului de servicii pentru minorii: Banu Salomea-Maria, 

Banu Gabriela-Petronela, Banu Costin, Banu Cristian-Samuel, Banu 

Nicolae Daniel, Banu David Florin

145 25.06.2021 Constituirea comisiei de licitatie pentru vânzarea terenului în suprafață 

de 1.105 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Poșta Veche, nr. 

13G, com. Mircea Vodă, jud. Constanța, având nr. cadastral 104406

146 29.06.2021 Încetarea acordării indemnizației lunare prevăzute de Legea nr. 

448/2006 pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, d-nei Mircea Mariana, pentru persoana cu handicap grav 

Vasile Denis-Andrei

147 01.07.2021 Modificarea cuantumului ajutorului social ȋncepând cu luna iulie 2021.

148 01.07.2021 Ȋncetarea plăţii ajutorului social ȋncepând cu luna iulie 2021.

149 01.07.2021 Ȋncetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna iulie 2021.

150 01.07.2021 Modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei ȋncepând 

cu luna iulie 2021.

151 01.07.2021 Stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ȋncepând cu 

luna iulie 2021.

152 01.07.2021 Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii “Ȋnfiinţare reţea de canalizare ȋn localitatea 

Mircea Vodă, zona Gării, jud. Constanţa”.

153 05.07.2021 Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţii “Reparaţii la Cimitirul Internaţional de Onoare 

Mircea cel Bătrân”

154 05.07.2021 Rectificarea actului de căsătorie numărul 6 din data de 20.04.1996, 

exemplar I și  II, înregistrat la Primăria comunei Mircea Vodă, judetul 

Constanța.

155 05.07.2021 Numirea unui curator special pentru numitul GHEORGHE COSTEL-

ALEXANDRU.

156 06.07.2021 Actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei 

Mircea Vodă, jud. Constanţa.



157 07.07.2021 Constituirea comisiei de disciplină la nivelul Primăriei comunei Mircea 

Vodă, jud. Constanţa.

158 08.07.2021 Ȋncetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de 

către d-na Mangu Daniela ȋn funcţia publică de execuţie de inspector, 

clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, la Compartimentul 

asistenţă social.

159 09.07.2021 Angajarea d-nei Mircea Mariana ȋn funcţia de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav Vasile Denis-Andrei.

160 14.07.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru vânzarea terenului în suprafaţă 

de 68 mp, situat în localitatea Satu Nou, str. Atelierului, nr. 82I, comuna 

Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104720.

161 14.07.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea terenului în 

suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, 

nr. 5, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 

104629.

162 15.07.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, domnului 

STȊRCU GHEORGHE, pentru persoana cu handicap grav STÂRCU ILIE.

163 21.07.2021 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mircea 

Vodă, în data de 28.07.2021.

164 21.07.2021 Executarea de către d-nul Costea Dumitru domiciliat ȋn localitatea Satu 

Nou, str. Gutuiului, nr. 15, com. Mircea Vodă, a muncii neremunerate 

ȋn folosul comunităţii pentru o perioadă de 60 zile (120 ore), impusă 

prin sentinţa penală nr. 36/2021 pronunţată de Tribunalul Tulcea.

165 21.07.2021 Ȋncetarea acordării  indemnizației lunare  prevăzută de Legea nr. 

448/2006 pentru protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap d-lui Stȋrcu Gheorghe, pentru persoana cu handicap grav 

Stârcu Ilie.



166 28.07.2021 Mutarea definită a d-nei Mangu Daniela, inspector, clasa I, grad 

profesional asistent, de la Compartimentul asistenţă socială la Biroul 

economic, resurse umane şi dezvoltare comunitară.

167 28.07.2021 Delegarea atribuţiilor de secretar general al comunei Mircea Vodă, 

către d-na Caraş Alexandra, consilier juridic în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului.

168 29.07.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea terenului în 

suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Frunzelor, 

nr. 8, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 

104628.

169 29.07.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doamnei 

AVRAM-APOSTOL GABRIELA, pentru persoana cu handicap grav AVRAM 

MARIA.

170 30.07.2021 Acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 448/2006 pentru 

protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doamnei 

ENACHE GEORGETA, pentru persoana cu handicap grav ION NICULINA.

171 30.07.2021 Angajarea d-nei Diancu Rica ȋn funcţia de asistent personal al persoanei 

cu handicap grav Ion Andrei.

172 02.08.2021 Încetarea plății ajutorului social începând cu luna august 2021

173 02.08.2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei începând cu 

luna august 2021

174 09.08.2021 Acordarea gradației superioare corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, d-nei RĂDĂCINĂ GEORGIANA-ADRIANA, asistent medical 

comunitar ȋn cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Mircea Vodă, jud. Constanţa.

175 11.08.2021 Convocarea în şedinţă extraordinară convocată de îndată a Consiliului 

Local al comunei Mircea Vodă, în data de 12.08.2021.

176 11.08.2021 Constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea terenului în 

suprafaţă de 500 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Macilor, nr. 

9, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 102390



177 12.08.2021 Ȋncetarea acordării  indemnizației lunare  prevăzută de Legea nr. 

448/2006 pentru protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap d-nei Cociug Cornelia, pentru persoana cu handicap grav 

Cociug Gheorghe.
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