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     REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI ORAȘULUI GURA HUMORULUI,  

JUDEȚUL SUCEAVA,  ÎN ANUL 2020 
 

Nr. 

Disp

. 

Data 

emiterii 

dispoziției 

Conținutul pe scurt al dispoziției 

1 08.01.2020 
privind acoperirea definitiva din excedentul Bugetului local, Secțiunea de funcționare, 

sursa A, al deficitului sursa A, Secțiunea de funcționare, pe anul 2019. 

2 10.01.2020 

privind  desemnarea comisiei de evaluare pentru stabilirea contractului de achiziție 

publică având ca obiect Proiectare ,Asistența tehnică din partea proiectantului și execuție 

de lucrări aferente obiectivului IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL 

GURA HUMORULUI, Județul Suceava, cod SMIS 125200, cod CPV principal 

45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)  45000000-7- Lucrari de construcții (Rev.2). 

3 10.01.2020 
privind  desemnarea Comisiei de  recepție finală pentru lucrările din cadrul obiectivului 

de investiții ”Reabilitarea infrastructurii rutiere,oraș Gura Humorului” cod SMIS 12809. 

4 10.01.2020 
privind  stabilirea salariului de bază al d.nei Checheriță Camelia Geta, pentru luna 

decembrie 2019. 

5 10.01.2020 
privind stabilirea salariului de baza al d.nei Vasilcovschi Dorina, pentru luna decembrie 

2019. 

6 10.01.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui Cezar Mugurel, pentru luna decembrie 2019. 

7 10.01.2020 
privind stabilirea salariului de baza al d.nei Chiribuca Gabriele, pentru luna decembrie 

2019. 

8 10.01.2020 
privind stabilirea salariului de baza al d.nei Romaniuc Mihaela, pentru luna decembrie 

2019. 

9 10.01.2020 
privind stabilirea salariului de baza al d.nei Andronic Brîndușa, pentru luna decembrie 

2019. 

10 10.01.2020 
privind stabilirea salariului de baza al d.nei Tănăsescu Mirela,pentru luna decembrie 

2019. 

11 10.01.2020 
privind stabilirea salariului de baza al d.nei Tulbure Cristina, pentru luna decembrie 

2019. 

12 10.01.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui Covaliu Sorin, pentru luna decembrie 2019.  

13 10.01.2020 
privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Rusu Ana Maria, pentru luna decembrie 

2019. 

14 10.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d.nei  Ciornei Elena, pentru luna decembrie 2019. 

15 10.01.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui  Corfala Adrian, pentru luna decembrie 2019. 

16 13.01.2020 

privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna decembrie 

2019. 

17 13.01.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr.277/2010 republicată, 

d.lui  TURCU GEORGE REMUS, domiciliat în loc. Gura  Humorului . 

 



18 13.01.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui 

ASAFTEI IONEL,din Gura Humorului str.Voroneț nr.211,jud.Suceava, conf. Legii 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

19 13.01.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia  PLAI, din loc. Gura 

Humorului , str.Oborului nr.162, jud.Suceava,reprezentată  prin d.na PLAI VIORICA. 

20 13.01.2020 

privind  acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia d.nei DAVID GINA 

ALEXANDRA,din loc. Gura Humorului, str.G.ral Eremia Grigorescu nr.6 C,jud. 

Suceava . 

21 13.01.2020 

privind  încetarea unui ajutor social, pentru familia d.lui VARGA IOJI,  din loc.Gura 

Humorului,str.Nicolae Bălcescu, nr.11,jud.Suceava, conf.Legii nr.416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare .  

22 13.01.2020 

privind  încetarea unui ajutor social, pentru familia d.lui TURCE GEORGE REMUS, 

din loc.Gura Humorului ,str.Oborului nr. 101 A, jud.Suceava privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completarile ulterioare .  

23 13.01.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav, PALIMARIU 

MINA,din Gura Humorului str.Ciocîrliei nr.15,jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum 

și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  

Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a 

indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap 

grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

24 13.01.2020 
privind  majorearea indemnizației lunare de însoțitor persoanelor încadrate îm grad de 

handicap grav cu însoțitor . 

25 13.01.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav, MUȘINĂ 

ONIFREI,din Gura Humorului str.Cetății, bl.8,sc.E,ap.7 jud.Suceava, conf. Legii 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

26 13.01.2020 

privind  acordarea unui ajutor pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, pentru familia d.nei David Gina Alexandra, din loc. Gura 

Humorului,jud. Suceava, str. G.ral Eremia Grigorescu, nr.6 C, jud. Suceava, beneficiară 

de ajutor social, conf. Legii nr,416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările 

și completările ulterioare .  

27 13.01.2020 
privind  acordarea unui ajutor de urgență, pentru d.ul TCACIUC DUMITRU MIHAI , 

din orașul Gura Humorului, str. Ștefan cel Mare nr. 144, jud, Suceava. 

28 13.01.2020 

privind  acordarea unui ajutor pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, pentru d.na BELEI LAURA, din loc. Gura Humorului,jud. 

Suceava, str. Pajiștei, nr.4, jud. Suceava  conforn Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr.70/2011 privind măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin H.G. nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare . 

29 13.01.2020 

privind  acordarea unui ajutor pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, pentru d.lui SZILAGZI MIRCEA, din loc. Gura Humorului,jud. 

Suceava, str. Oborului, nr.26, jud. Suceava  conforn Normelor metodologice de aplicare 

a O.U.G. nr.70/2011 privind măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece, 

aprobate prin H.G. nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare . 

30 13.01.2020 
privind  acordarea unui ajutor pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni și  

combustibili petrolieri, pentru familia  d.nei PLAI  VIORICA,  din loc. Gura Humorului, 



str. Oborului,nr.162,jud Suceava, beneficiară de ajutor social, conform Legii 416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare .  

31 20.01.2020 

privind  acordarea unui ajutor pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni și  

combustibili petrolieri, pentru familia  d.lui  MOTAN  VASILE,  din loc. Gura 

Humorului, str. Wurzburg,nr.1 bis,jud Suceava, beneficiară de ajutor social, conform 

Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare . 

32 20.01.2020 
privind  respingerea rectificării actului de naștere nr. 52 din 07.02.2000 privind  pe 

MOLDOVAN NICOLETA , născuta la data de 27.01.2000. 

33 20.01.2020 

privind modificarea Echipei de Implementare a Proiectului ” Creșterea mobilității urbane 

și reducerii emisiilor de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului 

public  local de călători și  crearea infrastructurii necesare pentru operare, crearea 

infrastructurii velor și pietonale și modernizarea rețelui stradale deservite de transportul 

local în comun.”cod SMIS 123494. 

34 22.01.2020 
privind  constituirea Echipei de Implementare a Proiectului ” Îmbunătățirea calitații vieții 

în orașul Gura Humorului ”, cod SMIS 125200. 

35 23.01.2020 
privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010 

republicată doamnei ROSU  ELENA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava . 

36 23.01.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conform Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia CAPRAm din  Gura 

Humorului, str. Sf. Gavril, nr.28, jud. Suceava, reprezentată prin d.na CAPRA  

BEATRICE  GABRIELA. 

37 23.01.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei con.Legii nr. 277/2010, republicată, 

d.lui  TURCU MIHAI MARIAN, domiciliat in Gura Humorului ,jud. Suceava . 

38 23.01.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui  

POPESCU DUMITRU RAREȘ ,din Gura Humorului str.Zorilor, nr. 37 jud.Suceava, 

conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002, al Ministrului sănătății 

și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata 

a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap 

grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

39 23.01.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei COVRIG  

MARIA,din Gura Humorului str.Voroneț nr. 144, jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum 

și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002, al Ministrului sănătății și familiei 

și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a 

indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap 

grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

40 23.01.2020 

 privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei 

GHIȘOVAN  ILEANA,din Gura Humorului str.Voroneț nr. 10, jud.Suceava, conf. Legii 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

41 23.01.2020 
privind  convocarea Consiliului Local al orașului Gura Hunorului în ședință ordinară, în 

data de 31.01.2020. 

42 27.01.2020 

privind   nodificarea unei alocații de susținere a familiei conf. Legii nr. 277/2010 

republicată, d.lui  TURCU GHEORGHIȚĂ CRISTIAN, dom. În Gura Humorului, jud. 

Suceava. 

43 29.01.2020 

privind  sistarea  plații unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conf. Legii 

448/2006 privind protecția  specială și promovarea drepturilor persoanelor cu Handicaă, 

republicatăm precum și a Ordinelor nr. 380/2002 și 794/2002 ale MSF și MAP, privind 

modalitatea de plată a indemnizației . 



44 29.01.2020 

privind  încetarea unui ajutor  social, pentru d.na CALVAN MELEXINA,  din Gura 

Humorului, str. Horia,jud. Suceava, conf.Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare.  

45 29.01.2020 

privind  numirea d.nei GAFIȚA ECATERINA VIORICA , în funcția publică generală 

locală de  execuție de consilier clasa I grad profesional superior în aparatul de specialitate  

al primarului orașului Gura Humorului, compartimentul Urbanism si Amenajarea 

teritoriului  . 

46 29.01.2020 

privind  numirea d.nei MOROȘAN GEORGETA OLIMPIA în funcția publică generală 

locala de consilier clasa  I grad profesional asistent în compartimentul de specialitate al 

primarului Gura Humorului Serviciul Impozite și taxe. 

47 29.01.2020 

privind  numirea d.lui MURARIU CATALIN, în funcția publică generală locală de 

execuție de inspector clasa I grad profesional principal  în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orașului Gura Humorului  Serviciul impozite și taxe . 

48 29.01.2020 

Privind numirea d.nei TULBURE CRISTINA, în funcția publică generală locală de 

execuție  de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orașului Gura Humorului  Serviciul impozite și taxe. 

49 31.01.2020 

privind  exercitarea cu caracter temporar a funcției  publice de conducere vacante de șef 

serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Gura 

Humorului, de către d.ul Sinocicu Gheorghță Vasia . 

50 03.02.2020 
privind  convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, 

în data de 10.02.2020 

51 03.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază  al d.nei Romaniuc Mihaela, pentru luna ianuarie 

2020 

52 03.02.2020 
privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Andronic Brînușa , pentru luna ianuarie 

2020 

53 03.02.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Tulbure Cristina, pentru luna ianuarie 2020 

54 03.02.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Tomescu Mirela, pentru luna ianuarie 2020 

55 03.02.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Rusu Ana Maria, pentru luna ianuarie 2020 

56 03.02.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui  Covaliu Sorin, pentru luna ianuarie 2020 

57 03.02.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Ciornei Elena, pentru luna ianuarie 2020 

58 03.02.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui Misiuc Ilie, pentru luna ianuarie 2020 

59 03.02.2020 privind stabilirea salariului de baza d.lui Corfală Adrian, pentru luna ainuarie 20202 

60 03.02.2020 
privind  stabilirea salariului de baza d.lui Orheian Cezar Mugurel, pentru luna ianuarie 

2020 

61 03.02.2020 
privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Vasilcovschi Dorina, pentru luna ianuarie 

2020 

62 03.02.2020 
privind  stabilirea salariului de baza al d.nei Checheriță Camelia Geta, pentru luna 

ianauarie 2020 

63 03.02.2020 
privind stabilirea salariului de baza al d.nei Chiribuca Gabriela, pentru luna ianuarie 

2020 

64 03.02.2020 privind  acordarea unui ajutor de înmormântare d.lui Stan Vasile 

65 10.02.2020 
privind  exercitarea atribuțiilor Primarului oraș Gura Humorului în perioada 11.02.202 

– 18.02.2020 

66 10.02.2020 
privind  suspendarea contractului individual de muncă ale d.nei Dobrean Maria – 

muncitor  calificat în cadrul Direcției de Asistență Socială Gura Humorului 

67 10.02.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei, conf.Legii nr. 277/2010, 

republicată,d.nei SOLTUN CORINA VASILICA, domiciliată în Gura Humorului, jud. 

Suceava 

68 10.02.2020 

 privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei 

NEMIȚAN PROFIRA, din Gura Humorului str. Obor,nr.2, bl. A2 ap.3, jud.Suceava, 

conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al 

Ministrului sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  

modalitații de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai 



copilului cu handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului 

legal. 

69 10.02.2020 

  privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui 

BUSUIOC ALEXANDRU -VALENTIN, din Gura Humorului str. Cetății nr.4,ap.6, 

jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 

794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice 

privind  aprobarea  modalitații de plata a indemnizației cuvenită părinților sau 

reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultul cu handicap grav 

sau reprezentantului legal. 

70 10.02.2020 

privind privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei  

BUUTA CORINA-GABI, din Gura Humorului str. Rîpa Roșie nr.17, jud.Suceava, conf. 

Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002, al Ministrului sănătății și familiei 

și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a 

indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap 

grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

71 10.02.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010, republicată, 

d.nei TURCU ELENA, domiciliată în loc. Gura Humorului, jud. Suceava 

72 10.02.2020 
privind  modificarea unei  alocații de susținere a familiei conf.Legiinr. 277/2010, 

republicată, d.nei FORIR IOANA, domiciliată în loc. Gura Humorului,jud. Suceava 

73 10.02.2020 

privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, 

republicată, d.nei BUSUIOC GEORGETA CRISTINA, domiciliată  în loc. Gura 

Humorului,jud. Suceava 

74 14.02.2020 
privind  stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna ianuarie 2020 

75 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.nei Simirea Iustina- garderobier în cadrul 

Complexului Cultural Gura Humorului  

76 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.lui Mardare Mihai, referent Gr.I A, în  

cadrul Complexului Cultural Gura Humorului  

77 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază al d.nei Mintar Nicoleta Carmen – îngrijitor în cadrul 

Complexului Cultural Gura Humorului 

78 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.nei Olar Liliana – îngrijitor în cadrul 

Complexului Cultural Gura Humorului  

79 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.lui Lehaci Gheorghe – restaurator în cadrul 

Complexului Cultural Gura Humorului 

80 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.lui Apetri Iulian – referent Gr.I A în cadrul 

Complexului Cultural Gura Humorului  

81 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.lui Milici Cristian- referent Gr.IA în cadrul 

Complexului Cultural Gura Humorului  

82 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.lui Galavan George Robert – muzeograf 

Gr.II în cadrul Complexului Cultural Gura Humorului  

83 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.nei Turcu Cristina Dana- muzeograf GR.II 

în cadrul Complexului  Cultural Gura Humorului  

84 14.02.2020 
privind  stabilirea salariului de bază brut al d.nei VîzdoagăCorina Lucica- biliotecar Gr.I 

în cadrul Complexului Cultural Gura Humorului  

85 21.02.2020 

privind privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui 

IACOB OVIDIU-OREST, din Gura Humorului str. Cetății nr.2, bl.4, sc.B,ap.5, 

jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 

794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice 

privind  aprobarea  modalitații de plata a indemnizației cuvenită părinților sau 

reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultul cu handicap grav 

sau reprezentantului legal. 



86 21.02.2020 
privind  încetarea alocației de întreținere a familiei conform Legii nr.277/2010, 

republicată, d.nei VARGA DOMNICA, domiciliată în Gura Humorului ,jud. Suceava 

87 21.02.2020 

privind  încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010, 

republicată, d.nei UNGUREANU RAMONA CLAUDIA, domiciliată în loc. Gura 

Humorului ,jud. Sucerava  

88 21.02.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010, 

republicată, d.nei BELEI IRINA, domiciliată în loc. Gura Humorului ,jud. Sucerava  

89 21.02.2020 
privind  modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia d.nei TURCU 

MARIA DOMNICA,  din loc. Gura Humorului,jud. Suceava 

90 21.02.2020 
privind  modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia d.nei MARIN 

ALEXANDRA GEORGIANA , din orașul Gura Humorului , jud. Suceava 

91 21.02.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat cu modificările și completările ulterioare, pentru d.ul ANDRIUC  NARCIS din 

orașul Gura Humorului, str. Vasile Alecsandri, bl. B4, ap.1,jud. Suceava 

92 21.02.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat cu modificările și completările ulterioare, pentru d.ul PATRASCU ADRIAN 

SILVIU din orașul Gura Humorului, str. Lt.Viorel Mărceanu nr.11,jud. Suceava 

93 21.02.2020 
privind  modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia d.nei PÎNZARU 

MARIA DANIELA, din orașul Gura Humorului,str. Gheorghe Lazăr,nr.12 jud. Suceava 

94 21.02.2020 
privind acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia d.nei MARIB 

PAMELA LENUȚA, din orașul Gura Humorului,str. Rozelor,nr.11,jud.Suceava. 

95 21.02.2020 
privind  acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia d.nei VÎJĂILĂ 

ROMINA  MIHAELA, din orașul Gura Humorului,str. Pajiștei, nr.9,jud. Suceava 

96 02.03.2020 

 privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei 

Ungureanu Livia, din Gura Humorului str. Voroneț nr.159, jud.Suceava, conf. Legii 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

97 02.03.2020 

 privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui Coștiug 

Alexandru- Valentin, din Gura Humorului str. Ștefan cel Mare nr. 148, jud.Suceava, 

conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al 

Ministrului sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  

modalitații de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai 

copilului cu handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului 

legal. 

98 02.03.2020 

privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, 

republicată, d.nei NUȚU SIMONA ELENA, domiciliată in Gura Humorului, jud. 

Suceava 

99 02.03.2020 
privind  încetarea unui ajutor social, pentru familia d.nei ȘOLTUN CORINA 

VASILICA, din orașul Gura Humorului,str.Oborului nr.288,jud.Suceava 

100 02.03.2020 
privind  încetarea contractului individual de muncă nr.267/21.08.2019 al d.nei Berariu 

Gabriela – asistent personal al persoanei cu  handicap grav Mihali Victor. 

101 02.03.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010, republicată, 

d.nei MACOVEI RALUCA ELENA, domiciliată în  loc. Gura Humorului, jud. Suceava 

102 02.03.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010, republicată, 

d.nei PLAIU IULIANA, domiciliată în  loc. Gura Humorului, jud. Suceava 

103 02.03.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010, republicată, 

d.nei ȘOLTUN CORINA VASILICA, domiciliată în  loc. Gura Humorului, jud. Suceava 

104 02.03.2020 

privind  încetarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010, republicată, 

d.nei PÎNZARIU IULIANA CARMEN, domiciliată în  loc. Gura Humorului, jud. 

Suceava 



105 02.03.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei BÎRSANU LĂCRĂMIOARA LILIANA, domiciliată în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

106 02.03.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei MOTAN RAMONA VASILICA, domiciliată în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

107 05.03.2020 privind instituirea curatelei pentru minorul AELENEI IOAN ANDREAS 

108 05.03.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru BOGHIAN ALEXANDRU, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

109 05.03.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru MAIEREAN NICULINA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

110 06.03.2020 
privind numirea Comisiei de preselecție în vederea valorificării unei cantități de masă 

lemnoasă ,,Pe Picior” sau la ,,Drum Auto”, din pădurea orașului Gura Humorului 

111 06.03.2020 
privind numirea Comisiei de licitație/negociere în vederea valorificării unei cantități de 

masă lemnoasă ,,Pe Picior” sau la ,,Drum Auto”, din pădurea orașului Gura Humorului 

112 06.03.2020 
privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru doamna FLORIȘTEAN DOMNICA, cu 

domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

113 06.03.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru CIOCA CIPRIAN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

114 06.03.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru CHIȚAC SERGIU, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

115 06.03.2020 privind aprobarea Planului de servicii pentru minora MANOLIU IONELA TEODORA 

116 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

februarie 2020 

117 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna februarie 2020 

118 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului ORHEIAN CEZAR MUGUREL, pentru 

luna februarie 2020 

119 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

februarie 2020 



120 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

februarie 2020 

121 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

februarie 2020 

122 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

februarie 2020 

123 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna 

februarie 2020 

124 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna 

februarie 2020 

125 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna 

februarie 2020 

126 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI ELENA, pentru luna februarie 

2020 

127 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna februarie 

2020 

128 06.03.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna 

februarie 2020 

129 06.03.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

polițișilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna februarie 2020 

130 10.03.2020 

privind constituirea Comisiei orășenești Gura Humorului pentru realizarea lucrărilor de 

pregătire, organizare și efectuare a Recensământului general agricol din România runda 

2020 

131 10.03.2020 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din Primăria Gura Humorului și din instituțiile și serviciile publice de interes local 

subordonate, făra personalitate juridică 

132 16.03.2020 

privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect  SERVICII DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE A 

SPAȚIILOR VERZI DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI, Cod CPVprincipal: 

77313000-7-Servicii de întreținere a parcurilor 

133 16.03.2020 

privind delegarea doamnei Costineanu Gabriela angajată în cadrul Direcției Publice de 

Asistență Socială ca Responsabil de caz (RC) cu atribuții privind managementul de caz 

pentru copiii cu dizabilități încadrați în grad de handicap de pe raza administrativ-

teritorială a orașului Gura Humorului 

134 16.03.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei MANOLIU IONICA LILIANA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

135 16.03.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei POPA MIHAI, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

136 16.03.2020 
privind acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia doamnei CALVAN 

MONICA RODICA cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

137 16.03.2020 
privind acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia doamnei VÎJÎILĂ 

CRINA cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

138 16.03.2020 
privind acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia doamnei BOICU 

ANA GEORGETA cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

139 16.03.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia IUREA din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna IUREA ANGELA MIHAELA 

140 16.03.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia TURCU din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamnul TURCU ALIN ȘTEFAN  



141 18.03.2020 

privind modificarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei PÂSLARI CRISTINA ANCUȚA, domiciliat în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

142 18.03.2020 

privind modificarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei POMPAȘ IRINA IONELA, domiciliat în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

143 18.03.2020 
privind încetarea contractului de muncă al doamnei HORJU ANGELA-ELENA asistent 

personal al minorului cu handicap grav HORJU ROBERT-CONSTANTIN 

144 18.03.2020 
privind încadrarea cu contract individual de muncă, în funcția de asistent personal, a 

doamnei HORJU ANGELA-ELENA 

145 18.03.2020 

privind modificarea unei alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei HAUCĂ MARICICA ALINA, domiciliat în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

146 24.03.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință de îndată, 

în data de 24.03.2020 

147 24.03.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, în 

data de 31.03.2020 

148 27.03.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru ZAIȚI PATRIK GEORGE 

149 27.03.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru TUREAC FLORIN-GHEORGHE, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

150 01.04.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru NICȘAN GHEORGHE, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

151 01.04.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru MÂNDRILĂ OLTEA-LILIANA, cu domiciliul în loc.GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

152 03.04.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru NICHITEAN AGLAIA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 



153 03.04.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru PARALIUC MIHAELA-LENUȚA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

154 03.04.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru BÎRGĂUAN ALISA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

155 06.04.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru BUCEVSCHI 

GHEORGHE 

156 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

martie 2020 

157 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

martie 2020 

158 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

martie 2020 

159 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

martie 2020 

160 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

martie 2020 

161 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului ORHEIAN CEZAR MUGUREL, pentru 

luna martie 2020 

162 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna martie 2020 

163 07.04.2020 privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna martie 2020 

164 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna 

martie 2020 

165 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI ELENA, pentru luna martie 

2020 

166 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna martie 

2020 

167 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna martie 

2020 

168 07.04.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna 

martie 2020 

169 10.04.2020 

privind desemnarea doamnei GHIȘOVAN IONELA LUCICA ca persoană împuternicită 

să deruleze operațiuni privind decontarea cheltuielilor cu carantina la nivelul UAT Gura 

Humorului 

170 14.04.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare anormei de hrană datorată 

polițișilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna martie 2020 

171 14.04.2020 
privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația 

închiderii temporre a unităților de învățământ 



172 23.04.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, în 

data de 30.04.2020 

173 24.04.2020 privind instituirea curatelei pentru minora IEȚCU GEORGIANA IZABELA 

174 24.04.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru DASCĂLU VIORICA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

175 27.04.202 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia ASLAM din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamnul ASLAM VASILE 

176 27.04.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia CALVAN din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna CALVAN ELENA CRISTINA 

177 27.04.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doamna CHEREJI REGHINA 

din orașul GURA HUMORULUI 

178 27.04.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia CORDOȘ din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna CORDOȘ VIORICA 

179 27.04.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia DAVID din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna DAVID GINA ALEXANDRA 

180 27.04.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia TURCU din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamnul TURCU MIHAI GABRIEL 

181 27.04.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia TURCU din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna TURCU SIMONA IONELA 

182 27.04.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia VARGA din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamnul VARGA AUGUSTIN 

183  
privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doamnul VARGA MIHAI din 

orașul GURA HUMORULUI 

184 27.04.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei ASLAM VASILE, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

185 27.04.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei CALVAN ELENA CRISTINA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

186 27.04.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei DAVID GINA ALEXANDRA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

187 27.04.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei TURCU MIHAI GABRIEL, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

188 27.04.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei TURCU SIMONA IONELA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 



189 29.04.2020 

privind modificarea unei alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei CURCĂ AMALIA VERONICA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

190 29.04.2020 

privind modificarea unei alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei CUCEREA VIOLETA NICOLETA, cu domiciliul în 

loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

191 29.04.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru MOROȘAN AMALIA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

192 06.05.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru GHINIȚĂ ELENA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

193 06.05.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru CLIM IOAN 

194 06.05.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalitaății de plată a indemnizației, pentru COȘTIUG EUGENIA 

195 06.05.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru SZEREDI VIORICA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

196 06.05.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru ILISEI FITA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

197 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna aprilie 2020 

198 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

aprilie 2020 

199 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului, ORHEIAN CEZAR MUGUREL, 

pentru luna aprilie 2020 



200 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

aprilie 2020 

201 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

aprilie 2020 

202 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

aprilie 2020 

203 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

aprilie 2020 

204 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna 

aprilie 2020 

205 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna aprilie 

2020 

206 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna aprilie 

2020 

207 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI ELENA, pentru luna aprilie 

2020 

208 06.05.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna 

aprilie 2020 

209 06.05.2020 privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna aprilie 2020 

210 06.05.2020 

privind modificarea art.1 și art.2 ale Dispoziției Primarului orașului Gura Humorului 

nr.363 din 21.03.2017, respectiv actualizarea componenței Comitetului Local pentru 

Situații de Urgență al orașului Gura Humorului și a Centrului Operativ cu Activitate 

Temporară al orașului Gura Humorului 

211 06.05.2020 

privind numirea doamnei GHIȘOVAN IONELA-LUCICA, responsabilă cu alocarea și 

gestionarea seriilor și numerelor formularelor utilizate în anul 2020 la încasarea 

veniturilor din cadrul Primăriei orașului Gura Humorului, Direcția Servicii Publice 

212 06.05.2020 

privind numirea doamnei KOVACS LILIANA, responsabil cu evidența a seriilor și 

numerelor chitanțierelor și biletelor valorice utilizate pentru îvcasarea veniturilor la Piața 

Agroalimentară 

213 06.05.2020 

privind numirea doamnei TURCU CRISTINA, responsabil cu Registrul de evidența a 

seriilor și numerelor biletelor valorice utilizate pentru încasarea veniturilor la Muzeul 

Obiceiurilor Populare Gura Humorului 

214 06.05.2020 

privind numirea dumnului MARDARE MIHAI, responsabil cu Registrul de evidența a 

seriilor și numerelor biletelor valorice utilizate pentru încasarea veniturilor la Casa de 

Cultură 

215 06.05.2020 

privind numirea doamnei FLORESCU ANGELA, responsabil cu Registrul de evidența 

a seriilor și numerelor formolarelor utilizate pentru încasarea veniturilor din cadrul 

Primariei Gura Humorului 

216 08.05.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

polițișilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna aprilie 2020 

217 11.05.2020 
privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul Bibliotecii 

Orășenești Gura Humorului 

218 12.05.2020 

privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect Proiectare tehnică, asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuție de lucrări aferentă obiectivului ,,Amenajare canisă în orașul 

Gura Humorului” Cod CPV: 45210000-2  Lucrări de construcții de clădiri (REV.2). 

219 12.05.2020 

privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect execuția lucrărilor aferentă obiectivului de investiție 

intitulat ,,ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE ȘI SPRIJIN 

PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII, ÎN ORAȘUL GURA HUMORULUI, JUDEȚUL 

SUCEAVA”, Cod CPV: 45215210-2  Lucrări de construcții de adăposturi de centre de 

primire cu caracter social (Rev.2). 



220 12.05.2020 

privind aprobarea procedurilor operaționale formalizate pe activități desfășuratede 

personalul din aparatul de specialitate al primarului orașulu Gura Humorului și din 

institițiile și serviciile publice locale 

221 12.05.2021 
privind încetare suspendării contractului individual de muncă al doamnei BUZILĂ 

MARIA – bibliotecar Gr.1 în cadrul Centrului cultural Gura Humorului  

222 14.05.2021 

privind încetarea contractului individual de muncă nr.216 din data de 31.10.2012 al 

doamnei SOLCAN ELENA-RAMONA, din funcția de asistent personal pentru persoană 

cu handicap grav JITARIU CRISTIAN-ZAHARIE, începând cu data de 08.05.2020, ca 

urmare a decesului acestuia. 

223 14.05.2020 

privind încadrarea cu contract individual de muncă nr.270/11.05.2020 în funcția de 

asistent personal, a domnului BÎRGĂUAN RADU-SORIN pentru persoana cu handicap 

grav BÎRGĂUAN ELENA. 

224 14.05.2020 

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă nr. 216 din data de 

31.10.2012 și reluare a activității  doamnei SOLCAN ELENA-RAMONA,  asistent 

personal în cadrul Primăriei orașului Gura Humorului, începând cu data de 08.05.2020, 

ca urmare a împinirii vîrstei de 2 ani a copilului. 

225 14.05.2020 

privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru 

grădiniță, conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățămîmtul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.15/2016 a unui număr de 3 copii  deoarece nu îndeplinesc condițiile de frecvență 

prevăzute de lege. 

226 18.05.2020 

privind desemnarea Comisiei de recepție finală a lucrării de ,,Îmrejmuire a platformei de 

colectare a deșeurilor menajere în orașul Gura Humorului”, investiție prevăzută în Anexa 

nr.3 la Actul adițional nr.8 de la Contractul nr. 1582/28.02.2011 de concesionare a 

serviciului public de salubrizare 

227 22.05.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru CEPOI MARIAN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

228 22.05.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, în 

data de 29.05.2020 

229 27.05.2020 
privind  angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din bugetul local al 

Primăriei orașului Gura Humorului 

230 27.05.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru CONSTANTINESCU RODICA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

231 27.05.2020 privind instituirea curatelei pentru minorul MÎNDRILĂ SEBASTIAN MIHAI 

232 27.05.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei BUTA FLOAREA ADRIANA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

233 27.05.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia NETEA din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna NETEA GABI. 



234 27.05.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei VÎJÎILĂ ELENA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

235 27.05.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei NETEA GABI, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

236 29.05.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia SAUCIUC din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna SAUCIUC VIORICA. 

237 02.06.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei SAUCIUC VIORICA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

238 02.06.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru CRĂCIUN CONSTANTIN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

239 04.06.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință de îndată, 

în data de 04.06.2020 

240 05.06.2020 

privind încetarea contractului individual de muncă nr.268 din data de 30.08.2019 al 

domnului JUCAN FLORIN, din funcția de asistent personal pentru persoană cu handicap 

grav JUCAN ALIN-IULIAN, începând cu data de 05.06.2020, ca urmare a expirării 

certificatului acestuia. 

241 05.06.2020 
privind numirea persoanei care să semneze procesele verbale de recepție și distribuire a 

produselor prin Programul POAD 

242 05.06.2020 privind instituirea curatelei pentru minora ȚĂPULEASA MARA GEORGIANA 

243 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

mai 2020 

244 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna mai 2020 

245 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

mai 2020 

246 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

mai 2020 

247 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

mai 2020 

248 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna mai 

2020 

249 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna mai 

2020 

250 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna mai 

2020 

251 05.06.2020 privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI ELENA, pentru luna mai 2020 

252 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna mai 

2020 

253 05.06.2020 privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna mai 2020 

254 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

mai 2020 

255 05.06.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului, ORHEIAN CEZAR MUGUREL, 

pentru luna mai 2020 

256 10.06.2020 privind instituirea curatelei pentru minora ȚĂPULEASA SOFIA MARIA 



257 10.06.2020 

privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect ,,Furnizare de energie electrică”, cod CPV-09310000-

5- Electricitate (Rev.2). 

258 12.06.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, în 

data de 19.06.2020 

259 12.06.2020 

privind prelungirea contractului individual de muncă nr. 261/13.07.2018, încheiat pe 

perioadă determinată al doamnei COȘTIUG ALINA-ELENA, începând cu data de 

14.06.2020 până la data de 15.08.2020, încadrată ca asistent personal pentru minorul cu 

handicap grav COȘTIUG ALEXANDRU-VALENTIN. 

260 12.06.2020 

privind prelungirea contractului individual de muncă nr. 255/22.09.2017, încheiat pe 

perioadă determinată al doamnei MOROȘAN ELENA, începând cu data de 13.06.2020 

până la data de 15.08.2020, încadrată ca asistent personal pentru minorul cu handicap 

grav MOROȘAN AMALIA. 

261 15.06.2020 
privind completare credite BVC an 2020, prin virări credite între alineate BVC Spital 

Orășenesc Gura Humorului 

262 16.06.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

polițișilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna mai 2020 

263 16.06.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei MARIN ALEXANDRA GEORGIANA, cu domiciliul 

în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

264 16.06.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei BOICU GAVRIL, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

265 16.06.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei CAPRĂ MĂRIUȚA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

266 17.06.2020 

privind desemnarea Comisiei de evaluare și negociere a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziție publică având ca obiect Proiectare, asistență tehnică din partea 

proiectanului și execuția lucrărilor afernte obiectivului ,,Reabilitare conductă aducțiune 

PEHD Dn 315 mm, Pn 10, pe o lungime de 1214 m, între drum legătură str. C. 

Porumbescu - str. Voroneț (DJ 177A)”. 

267 19.06.2020 

privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiec, Furnizare de carburanți pentru parcul auto al Primăriei 

Orașului Gura Humorului”, cod CPV principal 09134200-9-Motorină (Rev 2), cod CPV 

suplimentar  01932100-4-Benzină fără plumb (Rev 2). 

268 19.06.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei CATARGIU ANCUȚA ELENA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

269 19.06.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei TURCU MELEXINA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

270 19.06.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei ROMAN FLORENTINA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

271 19.06.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei IHNATIUC MIHAELA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

272 19.06.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei CIUNGU PETRONICA LILIANA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

273 19.06.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia ROMAN din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna ROMAN FLORENTINA. 



274 19.06.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia CAPRĂ din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna CAPRĂ MĂRIUȚA. 

275 19.06.2020 
privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia doamnei IUREA 

ANGELA MIHAELA  din orașul GURA HUMORULUI 

276 19.06.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia VÎJÎILĂ  din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna VÎJÎILĂ ELENA GABRIELA 

277 19.06.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia CORDOȘ din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna CORDOȘ VIORICA 

278 19.06.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia VARGA din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamnul VARGA AUGUSTIN 

279 19.06.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru domnului ROTARI IOAN 

CĂTĂLIN din orașul GURA HUMORULUI 

280 19.06.2020 
privind exercitarea atribuțiilor  primarului orașului Gura Humorului, pe perioada 

concediului de odihnă al acestuia 

281 22.06.2020 
privind delegarea atribuțiilor  de serviciu pe perioada concediului de odihnă al 

Secretarului general al orașului Gura Humorului 

282 23.06.2020 
privind suspendarea raporturilor de muncă ale domnului MACOVEI VALENTIN – 

muncitor necalificat în cadrul Direcției de Servicii Publice Gura Humorului 

283 24.06.2020 
privind aprobarea măsurilor pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe 

perioada 2016-2020 

284 24.06.2020 
privind aprobarea Codului de etică și conduită profesională al funcționarilor publici și 

personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Gura Humorului 

285 26.06.2020 
 privind constituirea Comisiei pentru licitația unor spații comerciale din Piața 

Agroalimentară Gura Humorului, județul Suceava, din data de 26.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                            

286 29.06.2020 
privind constituirea Comisiei orășenești Gura Humorlui pentru Recensământul 

populației și locuințelor din anul 2021 

287 29.06.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru VARGA SIMINA-SARA  

288 29.06.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru ANTAL MOISE 

289 29.06.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru CAPRĂ FLORINEL, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

290 29.06.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 



plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru TURCU FLORINA-GABRIELA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

291 29.06.2020 
privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru domnul BUBURUZAN CORNEL-

ȘTEFAN cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI 

292 01.07.2020  privind instituirea curatelei pentru minorul IBĂNESCU DUMITRU COSMIN 

293 01.07.2020 

privind exercitare cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul PITICARU 

CORNEL, funcționar public de execuție, consilier juridic clasa I, grad profesional 

superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ostra, a funcției 

publice vacante de consilier juridic CI. I gad profesional superior în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  orașului Gura Humorului 

294 01.07.2020 

privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea 

metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 

nivelul Aparatului de specialitate al primăriei orașului Gura Humorului, precum și la 

nivelul instituțiilor și serviciilor publice de interes local 

295 03.07.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință 

extraordinară, în data de 07.07.2020 

296 03.07.2020 
privind inventarul funcțiilor sensibile din aparatul de specialitate al primarului orașului 

Gura Humorului, județul Suceava 

297 07.07.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

iunie 2020 

298 07.07.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna iunie 2020 

299 07.07.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului, ORHEIAN CEZAR MUGUREL, 

pentru luna iunie 2020 

300 07.07.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnei, CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

iunie 2020 

301 07.07.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei Romaniuc Mihaela, pentru luna iunie 2020 

302 07.07.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Andronic Brîndușa, pentru luna iunie 2020 

303 07.07.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Tănăsescu  Mirela, pentru luna iunie 2020 

304 07.07.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei Tulbure Cristina, pentru luna iunie 2020 

305 07.07.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui  Covaliu Sorin , pentru luna iunie 2020 

306 07.07.2020 Privind  stabilirea salariului de baza al  d.nei Rusu Ana Maria , pentru luna iunie 2020 

307 07.07.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei Ciornei  Elena, pentru luna iunie 2020 

308 07.07.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui  Corfala Adrian , pentru luna iunie 2020 

309 07.07.2020 privind  stabilirea salariului de baza al d.lui  Misiuc Ilie , pentru luna iunie 2020 

310 07.07.2020 
privind  încadrarea cu contract individual de muncă nr. 271/06.07.2020  în funcția  de 

asistent personal, a d.lui Jucan  Florin, ptr. Persoana cu handicap grav Jucan Alin-Iulian 

311 13.07.2020 

privind  completarea delimitării actuale a Secției de votare nr.158, cu sediul la Colegiul 

”Alexandru cel Bun” Corp B, situate în orașul Gura Humorului, str. Sf.Mihail nr.11,jud. 

Suceava 

312 16.07.2020 

privind  desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului  de 

achiziție publică având va obiect PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN 

PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE DE LUCRARI aferente obiectivului ” 

Extinderea, reabilitarea și dotarea infrastructurii medicale existente în vederea  relocării 

ambulatoriului integrat al Spitalului orășănesc Gura Humorului ”, cod SMIS  126345 

313 16.07.2020 

 privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui 

Buburuzan Cornel-Stelian, din Gura Humorului str. Zorilor nr.11, jud.Suceava, conf. 

Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 



314 16.07.2020 

 privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei  Crețu 

Trandafira, din Gura Humorului str. Unirii nr. 13, jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum 

și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  

Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a 

indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap 

grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

315 16.07.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui Jucan 

Alin-Iulian, din Gura Humorului str. Voroneț nr.235A, jud.Suceava, conf. Legii 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

316 16.07.2020 
privind  stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorat 

personalului din cadrul Poliției Locale Gura HUmorului, pentru luna iunie 2020 

317 17.07.2020 
privind  convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, 

în data de  24.07.2020 

318 20.07.2020 
privind încetarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.lui Boicu Gavril, din loc. Gura HUmorului,jud. Suceava 

319 20.07.2020 
privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, 

republicată, d.nei Vîjîilă Mirela, din loc. Gura Humorului, jud. Suceava 

320 20.07.2020 
privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, 

republicată, d.nei Butuman Luminița, din loc. Gura Humorului, jud. Suceava 

321 20.07.2020 
privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, 

republicată, d.lui  Macovei Valentin, din loc. Gura Humorului, jud. Suceava 

322 20.07.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia FERARI, din orașul 

Gura Humorului, str. Cetății,bl.4,sc.A,ap.2.jud.Suceava 

323 20.07.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia  PLAIU, din orașul 

Gura Humorului, str. Oborului nr.116,jud.Suceava 

324 20.07.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia  PLAIU, din orașul 

Gura Humorului, str. Boureni nr.17,jud.Suceava 

325 20.07.2020 
privind  acordarea unuor drepturi de asistență socială, pentru familia d.nei PLAI  

IULIANA, din orașul Gura Humorului,str.Digului nr.3,jud. Suceava 

326 20.07.2020 
privind  modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia LACATUSU 

CATALIN ARPAD, din orașul Gura Humorului, B.dul Bucovina nr. 56,jud. Suceava  

327 20.07.2020 
privind  modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia ROGNA GABI 

RODICA, din orașul Gura Humorului,  str. Oborului nr.300,jud. Suceava 

328 20.07.2020 
privind  modificarea cuantumului ajutorului social, pentru d.ul MOTAN  MARCEL 

DUMITRU, din orașul Gura Humorului,  str Digului nr.1,jud. Suceava 

329 20.07.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările  și completările ulterioare, pt. d.ul ROTARI IOAN CATALIN, 

din orașul Gura Humorului, str. Ciocîrliei nr.18.jud. Suceava 

330 20.07.2020 
privind  delegarea atribuțiilor de serviciu pe timpul concediului de odihnă al Secretarului 

General al orașului Gura Humorului, în peroada 27.07.2020 – 07.08.2020 

331 27.07.2020 

Privind încetarea  plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav 

conf.Legii  448/2006 privind protecția socială și promovarea drepturilor pers. cu 

handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/2002 și 794/2002 ale MSF și MAP, 

privind modalitatea de plata a indemnizației 

332 27.07.2020 
privind  acordarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.nei IUREA ANGELA MIHAELA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 



333 27.07.2020 
privind  acordarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.nei  CHINDRIȘ ADINA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 

334 27.07.2020 
privind  acordarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.lui  MOTAN MARCEL DUMITRU, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 

335 27.07.2020 
privind  acordarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.nei  HAUCĂ MARICICA ALINA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 

336 27.07.2020 
privind  acordarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.nei   GHERASIM  NICOLETA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 

337 27.07.2020 

privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, 

republicată, d.lui  TURCU  OCTAVIAN MARINEL, din loc. Gura Humorului, jud. 

Suceava 

338 27.07.2020 
privind  acordarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.nei   CATARGIU  ANCUȚA  ELENA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 

339 27.07.2020 
privind  încetarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.nei IHNATIUC MIHAELA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 

340 27.07.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia  VARGA, din orașul 

Gura Humorului, str. Oborului nr. 26,jud.Suceava 

341 27.07.2020 

privind  sistarea plății unei indemnizații cuvenite  d.nei Marișcariu Florica, per.cu 

handicap grav conf. Legii nr.448/2006 privind protecția specială și promovarea 

drepturilor pers.cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/2002 și 794/2002 

ale MSF și MAP, privind modalitatea de plata a indemnizației 

342 29.07.2020 
privind  acordarea alocației de susținere a familiei conf.Legii nr.277/2010, republicată, 

d.nei   URECHE  MIRELA, domiciliată in Gura Humorului,jud. Suceava 

343 29.07.2020 

privind  desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor ptr. atribuirea acordului – cadrul 

de  achiziție publică având ca obiect ” Furnizarea de produse alimentare”, cod CPV 

principal  15000000-8- Alimente, băuturi, tutun si produse conexe ( Rev.2) 

344 30.07.2020 

privind  gestionarea voucherelor de vacanță acordate personalului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului oraș Gura HUmorului și din cadrul instituțiilor publice de 

interes local subordonate 

345 30.07.2020 

privind  gestionarea voucherelor de vacanță acordate personalului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului oraș Gura HUmorului și din cadrul instituțiilor publice de 

interes local subordonate 

346 30.07.2020 

 privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei 

KRUPACZ ANELIA, din Gura Humorului str. Vasile Alecsandri, nr.1 

bl.DaB3,sc.A,ap.5, jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 

380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  Ministrului 

Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a indemnizației cuvenită 

părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultul cu 

handicap grav sau reprezentantului legal. 

347 30.07.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui 

TOMASCIUC  IOAN, din Gura Humorului str. Cetății,nr.14,bl.Garsoniere 50, 

sc.A,ap.32, jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 

380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  Ministrului 

Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a indemnizației cuvenită 

părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultul cu 

handicap grav sau reprezentantului legal. 

348 30.07.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.lui ANTAL  

MOISE, din Gura Humorului str. Oborului nr.184, jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum 

și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  

Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a 



indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap 

grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

349 30.07.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei BOCA 

LIVIA, din Gura Humorului str. Voroneț nr. 16, jud.Suceava, conf. Legii 448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, precum 

și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 și 794/07.10.2002 al Ministrului sănătății și familiei și  

Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații de plata a 

indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap 

grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

350 31.07.2020 privind  instituirea curatelei pentru minorul Aelenei Ioan Andreas 

351 31.07.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conf.Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările  și completările ulterioare, pt. familia CIUNGU, din orașul Gura 

Humorului, str. Stefan cel Mare nr. 14.jud. Suceava 

352 31.07.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei Baboi 

Dorina-Constanța, din Gura Humorului B.dul Bucovina nr.42, jud.Suceava, conf. Legii 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 si 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

353 31.07.2020 

privind  încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către d.ul Piticaru 

Cornel a funcției publice de consilier jurific Cl.I grad professional superior în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraș Gura Humorului  

354 31.07.2020 

privind numirea d.lui Piticaru Cornel în funcția publică de execuție de consilier juridic 

CL.I grad professional superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraș 

Gura Humorului 

355 05.08.2020 

privind  modificarea duratei contractului individual de muncă nr. 262/20.09.2018, 

încheiat pe perioada determinate al d.nei Oana Georgeta, în perioada nedeterminată, 

încadrată ca asistent personal al adultului cu handicap grav Pașcovici Veronica  

356 05.08.2020 
privind  instituirea unor masuri în situația de risc epidemiologic la nivelul Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Gura Humorului 

357 06.08.2020 
privind  stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție al orașului Gura 

Humorului, nr.10,județul Suceava 

358 07.08.2020 
privind delegarea atribuțiilor de serviciu personalului din cadrul SPCLEP Gura 

Humorului – compartimentul de Stare Civilă 

359 07.08.2020 
privind încetarea contractului individual de muncă nr. 261/13.07.2018 al d.nei Coștiug 

Alina Elena- asistent personal al minorului cu handicap grav Coștiug Alexandru Valentin 

360 07.08.2020 
privind încetarea contractului individual de muncă nr. 255/22.09.2017 al d.nei Moroșan 

Elena - asistent personal al minorului cu handicap grav  Moroșan Amalia  

361 07.08.2020 

privind  incadrarea cu  contract individual de muncă nr. 273/06.08.2020, încheiat pe 

perioadă determinate al d.nei Moroșan Elena, îmcepând cu data de 16.08.2020 până la 

data de 25.06.2022, încadrată ca asistent personal al minorei cu handicap grav Moroșan 

Amalia  

362 07.08.2020 

privind  completarea Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect  PROIECTARE,ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN 

PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE DE LUCRĂRI aferente obiectivului ” 

Extinderea, reabilitarea și dotarea infrastructurii medicale existente în vederea relocării 

ambulatorilului integrat al Spitalului orășămesc Gura Humorului ” cod SMIS 126345 

363 07.08.2020 

privind  incadrarea cu  contract individual de muncă nr. 272/06.08.2020, încheiat pe 

perioadă determinate al d.nei Coștiug Alina Elena, îmcepând cu data de 16.08.2020 până 

la data de 25.06.2022, încadrată ca asistent personal al minorului cu handicap grav  

Coștiug Alexandru Valentin 

364 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Tănăsescu  Mirela, pentru luna iulie 2020 

365 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Tulbure Cristina, pentru luna iulie 2020 



366 07.08.2020 
privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Checheriță Camelia Geta, pentru luna iulie 

2020 

367 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Vasilcovschi Dorina, pentru luna iulie 2020 

368 07.08.2020 
privind   stabilirea salariului de baza al d.lui  Orhean Cezar Mugurel, pentru luna iulie 

2020 

369 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Chiribucă Gabriela, pentru luna iulie 2020 

370 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei  Romaniuc Mihaela, pentru luna iulie 2020 

371 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei   Andronic Brîndușa, pentru luna iulie 2020 

372 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei   Rusu Ana Maria, pentru luna iulie 2020 

373 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.lui  Covaliu  Sorin, pentru luna iulie 2020 

374 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.nei   Ciornei Elena, pentru luna iulie 2020 

375 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.lui  Corfala Adrian, pentru luna iulie 2020 

376 07.08.2020 privind   stabilirea salariului de baza al d.lui  Misiuc Ilie, pentru luna iulie 2020 

377 07.08.2020 
Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului de Circumcripție Electorală 

Orășănească nr.10 Gura Humorului, pentru alegerile locale din anul 2020 

378 07.08.2020 
privind  desemnarea persoanelor responsabile pe operarea, întreținerea și monitorizarea 

platformei de gunoi de grajd Gura Humorului  

379 14.08.2020 

privind  desemnarea Comisiei de receptive la terminarea lucrarilor aferente obiectivului 

” Reabilitare conduct de aducțiune PEHD Dn 315 mm, Pn 16, pe o lungime de 1.214 m, 

între drumul de legătură str. C.Porumbescu – str. Voroneț ( DJ 177A) 

380 14.08.2020 
privind  stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

personalului din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna iulie 2020 

381 20.08.2020 
privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, d.lui Busuioc Radu, domiciliat în loc. Gura Humorului jud. Suceava 

382 20.08.2020 
privind  încetarea alocației de întreținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010 republicată, 

d.nei Pîslari Cristina Ancuța, domiciliată în loc. Gura Humorului jud. Suceava 

383 20.08.2020 
privind  încetarea alocației de întreținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010 republicată, 

d.nei Plai Paraschiva Maria, domiciliată în loc. Gura Humorului jud. Suceava 

384 20.08.2020 
privind  modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, d.nei Slabu Nicoleta, domiciliat în loc. Gura Humorului jud. Suceava 

385 20.08.2020 

privind  sistarea plății unei indemnizații cuvenite  d.lui Barbu Gheorghe, per.cu handicap 

grav conf. Legii nr.448/2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor pers.cu 

handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/2002 și 794/2002 ale MSF și MAP, 

privind modalitatea de plata a indemnizației 

386 20.08.2020 

privind  sistarea plății unei indemnizații cuvenite  d.nei Baboi Dorina Constanța, per.cu 

handicap grav conf. Legii nr.448/2006 privind protecția specială și promovarea 

drepturilor pers.cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/2002 și 794/2002 

ale MSF și MAP, privind modalitatea de plata a indemnizației 

387 20.08.2020 

privind  sistarea plății unei indemnizații cuvenite  d.nei Botușan Irina, per.cu handicap 

grav conf. Legii nr.448/2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor pers.cu 

handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/2002 și 794/2002 ale MSF și MAP, 

privind modalitatea de plata a indemnizației 

388 24.08.2020 

privind  stabilirea locurilor special pentru afișaj electoral pe raza orașului Gura 

Humorului,jed.Suceava, în vederea desfășurării campaniei electorale pentru alegerile 

locale din anul 2020 

389 24.08.2020 
privind  convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, 

în data de 31.08.2020 

390 24.08.2020 

privind stabilirea programului de lucru cu publicul în perioada 21.09.2020 – 27.09.2020, 

pentru SPCLEP Gura Humorului, în scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în 

condiții optime a procesului electoral, reprezentat de alegerile autorităților administrației 

publice locale din data de 27 septembrie 2020 

391 24.08.2020 

privind  modificarea raporturilor de serviciu ale d.nei Tulbure Cristina – Consilier 

Cl.I,grad professional superior în cadrul apartului de specialitate al primarului orașului 

Gura Humorului  



392 28.08.2020 

privind  desemnarea persoanelor în vederea constituirii Grupului de Lucru pentru 

derularea Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați ( S.N.S.E.D.), 

în condițiile prev.de OUG nr. 133/2020 

393 28.08.2020 

privind  desemnarea persoanelor în vederea constituirii Grupului de Lucru pentru 

derularea Schemei naționale de sprijin pentru  persoanele vârsnice și pentru persoanele 

fără adîpost (S.N.S.P.V.P.A.), în condițiile prevăzute de OUG nr. 115/2020 

394 28.08.2020 
privind  încetarea alocației de întreținere a familiei conf.Legii nr. 277/2010 republicată 

d.nei Macovei Gabriela Elena, domiciliată în loc. Gura Humorului,jud. Suceava 

395 28.08.2020 

privind  acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav,d.nei Varga 

Simina Sara, din Gura Humorului str.Oborului nr.118, jud.Suceava, conf. Legii 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr. 380/07.12.2002 si 794/07.10.2002 al Ministrului 

sănătății și familiei și  Ministrului Administrației publice privind  aprobarea  modalitații 

de plata a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultul cu handicap grav sau reprezentantului legal. 

396 28.08.2020 

privind prelungirea contractului individual de muncă nr. 265/21.02.2019, încheiat pe 

perioadă determinate, începând cu data de 02.09.2020 până la data de 18.08.2021, al 

d.lui Nicșan Dorel – asistent personal al persoanei cu handicap grav Nicșan Gheorghe 

397 28.08.2020 

privind  acordarea de tichete sociale pe support electronic pentru mese calde, conf.OUG 

nr.115/16 iulie 2020 privind unele măsuri ptr. Sprijinirea categoriilor de persoane cele 

mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe support 

electronic pentru mese calde, acordate din fonduri nerambursabile, precum și unele 

masuri de distribuire a acestora 

398 28.08.2020 
privind  acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia d.nei Plai Vasilica 

Florica, din orașul Gura Humorului,str.Oborului, nr.156, jud. Suceava 

399 28.08.2020 

privind  acordarea unui ajutor social, conf.Legii nr. 416/2001 ,privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia Ciungu, din orașul 

Gura Humorului, str. Ștefan cel Mare nr. 14,jud. Suceva, reprezentată prin d.na Ciungu 

Petronica Liliana. 

400 31.08.2020 privind modificarea Dispoziției Primarului nr. 325 din data de 20.07.2020 

401 31.08.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia PLAI din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna PLAI PARASCHIVA MARIA. 

402 31.08.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru domnul PATRAȘCU 

ADRIAN SILVIU din orașul GURA HUMORULUI. 

403 31.08.2020 

privind suspendarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doaamna ROȘU 

AURORA din orașul GURA HUMORULUI 

404 31.08.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru domnul ANDRUC NARCIS 

din orașul GURA HUMORULUI 

405 31.08.2020 
privind acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia doamnei IORDACHI 

CAMELIA din orașul GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

406 31.08.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru MARGINEAN ȘTEFAN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 



407 01.09.2020 

privind încetarea suspendării raporturilor de muncă ale domnului MACOVEI 

VALENTIN muncitor necalificat în cadrul Direcției de  Servicii Publice Gura 

Humorului  

408 01.09.2020 

privind încetarea exercitării cu caracter temporer a funcției publice de conducere de șef 

serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor Guara 

Humorului a domnului SINOCICU GHEORGHIȚĂ VASIA 

409 02.09.2020 

privind aprobarea  Procedurii privind modalitățile de identificare și verificare a 

destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai 

defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 

educațional (S.N.S.E.D.) la nivelul Direcției Publice de Asistență Socială Gura 

Humorului, conform O.U.G. nr.133/7.08.2020 

410 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna 

august 2020 

411 02.09.2020 privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna august 2020 

412 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna august 2020 

413 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

august 2020 

414 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului, ORHEIAN CEZAR MUGUREL, 

pentru luna august 2020 

415 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

august 2020 

416 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

august 2020 

417 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

august 2020 

418 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

august 2020 

419 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna 

august 2020 

420 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna august 

2020 

421 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna august 

2020 

422 02.09.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI ELENA, pentru luna august 

2020 

423 09.09.2020 

privind constituirea Echipei de Implementare a Proiectului cu titlul ,, Extinderea, 

reabilitarea și dotarea infrastructurii medicale existente în vederea relocării 

ambulatoriului integrat al spitalului Orășenesc Gura Humorului”, Cod SMIS 126 345 

424 09.09.2020 

privind modificarea Echipei de Implementare a Proiectului ,,Creșterea mobilității urbane 

și reducerea emisiilor de GES în orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului 

public local de călători și crearea infrastructurii necesare pentru operare, crearea 

infrastructurii velo și pietonale și modernizarea rețelei stradale deservite de transportul 

local în comun” 

425 09.09.2020 
privind desemnarea reprezentantului autorității publice locale în Grupul Local de 

Inițiativă din cadrul Grădiniței cu program prelungit ,,Căsuța Piticilor” 

426 09.09.2020 
privind desemnarea reprezentantului autorității publice locale în Grupul Local de 

Inițiativă din cadrul Grădiniței cu program normal ,,Lumea Copilăriei” 

427 10.09.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale 

ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea 

modalității de plată a indemnizației  pentru URSU CONSTANTIN 



428 10.09.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei CROITOR ANA IONELA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

429 11.09.2020 

privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, 

conform O.U.G nr.133/07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 

de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire ale acestora 

430 14.09.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

polițișilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna august 2020 

431 15.09.2020 

privind stabilirea programului de lucru cu publicul, în zilele de 26.09.2020 și 27.09.2020, 

pentru compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului orașului Gura Humorului, în scopul asigurării cadrului necesar desfășurării 

în condiții optime a procesului electoral pentru alegerea autorităților administrației  

publice locale din data de 27 septembrie 2020 

432 16.09.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință 

extraordinară, de îndată, în data de 18.09.2020 

433 16.09.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru ZUP VASILE 

434 21.09.2020 
privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia domnului ASLAM 

ILIE  din orașul GURA HUMORULUI 

435 21.09.2020 
privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia doamnei MARIN 

IONELA LENUȚA  din orașul GURA HUMORULUI 

436 21.09.2020 
privind acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia doamnei CIURARU 

EMILIA ELENA din orașul GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

437 21.09.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia ASLAM din orașul 

GURA HUMORULUI reprezentată prin doamna ASLAM ELENA CARMEN 

438 21.09.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doamna MARIN VIRGINIA 

din orașul GURA HUMORULUI 

439 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei SAUCIUC NICOLETA LILIANA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

440 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei ROSMENTENIUC OANA MARIA, cu domiciliul în 

loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

441 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei PLAI ECATERINA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

442 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei NĂSĂUDEAN CARMEN ILEANA, cu domiciliul în 

loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

443 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei IRIMIA FLORENTINA DANIELA, cu domiciliul în 

loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

444 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei APETREI MIHAELA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 



445 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei IANCU ANA MARIA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

446 21.09.2020 

privind modificarea Dispoziției nr.377 din 07.08.2020 privind desemnarea personalului 

tehnic auxiliar al Biroului de Circumscripție Electorală Orășenească nr.10 Gura 

Humorului, pentru alegerile locale din anul 2020 

447 21.09.2020 

privind desemnarea personalului tehnic al Birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

orașul Gura Humorului, în scopul asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții 

optime a procesului electoral, reprezentat de alegerea autorităților administrative publice 

locale din data de 27 septembrie 2020 

448 21.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei TICIU NICOLETA CARINA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

449 21.09.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei DONISAN LUCICA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

450 21.09.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei POMPAȘ IRINA IONELA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

451 21.09.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei LARIU-RUSU MARICICA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

452 21.09.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei RUSCAN GAVRIL, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

453 21.09.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei VÎJÎILĂ ANICA FLORICA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

454 21.09.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei SLABU NICOLETA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

455 21.09.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru RUSU VASILE, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

456 21.09.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru PLAIU ERIKA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

457 21.09.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru GHIȘOVAN ILEANA 

458 21.09.2020 
privind exercitarea atribuțiilor Primarului orașului Gura Humorului, pe perioada 

concediului de odihnă al acestuia 

459 21.09.2020 
privind delegarea atribuțiilor de serviciu aferente funcției publice de conducerede țef 

serviciu SPCLEP Gura Humorului 



460 23.09.2020 

privind interzicerea comercializării și a consumului băuturilor alcoolice pe o distanță de 

500 de metri în jurul localurilor de secțiile de votare nr. 156-164 din orașul Gura 

Humorului, în data de 27.09.2020, ziua desfășurării Alegerilor autorităților 

administrației publice locale 

461 24.09.2020 

privind desemnarea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect PROIECTERE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN 

PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,,ÎNFIINȚARE REȚELE DISTRIBUȚIE DE GAZE 

NATURALE ÎN LOCALITATEA VORONEȚ, APARȚINĂTOARE ORAȘULUI 

GURA HUMORULUI  DIN JUDEȚUL SUCEAVA” 

462 24.09.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei COJOCARU GEORGE DORU, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

463 24.9.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei IORDACHI CAMELIA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

464 24.09.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei TANASA OANA MARIA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

465 24.09.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei POPA GEORGIANA VICTORIA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

466 24.09.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei BUTUMAN LUMINIȚA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

467 24.09.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei COTOC IRINA 

468 24.09.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului MARIN ALEXANDRU 

469 24.09.2020 privind aprobarea Planului de servicii pentru minora COCLICI ANCUȚA GABRIELA 

470 24.09.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru VOLERAT  IULIANA 

471 24.09.2020 

privind încadrarea cu contract individual de muncă nr.274/23.09.2020 în funția de 

asistent personal, a doamnei VOLRAT OLGA-MIHAELA pentru persoana cu handicap 

VOLERAT IULIANA 

472 24.09.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia IORDACHI din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna IORDACHI CAMELIA. 

473 24.09.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doamna IVANOVICI 

MELANIA din orașul GURA HUMORULUI 

474 24.09.2020 

privind soluționarea dosarelor nr.72 bis și 72, întocmite în baza notificărilor 

nr.12600/2001 și 7693/2001, ambele depuse și înregistrate la B.I.E.J. BORDIAN 

CONSTANTIN sub nr.153/2001, respectiv154/2001, prin care numita VUIA MARIA 

cetățean român, domiciliată în orașul Gura Humorului, susține că este îndreptățită la ,, 

restituirea în echivalent bănesc a terenurulur situate în Gura Humorului, identic cu 

parcelele funciare nr.682/2, 1072/1, 1072/5 din CF 434 a com. Cad. Gura Humorului, în 

calitate de fiică a proprietarului tabular BUICĂ DUMITRU 

475 25.09.2020 
privind exercitarea atribițiilor Primarului orașului Gura Humorului, pe perioada 

concediului de odihnă al acestuia 

476 30.09.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 



sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru HORJU ROBERT-CONSTANTIN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

477 30.09.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru POPOVICI VERONICA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

478 30.09.2020 
privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru doamna ANDRONIC MĂRIOARA din 

orașul Gura Humorului 

479 30.09.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru ROBU PETRE, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

480 30.09.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru SOLCAN AURORA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

481 02.10.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință 

extraordinară, în data de 06.10.2020 

482 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna septembrie 2020 

483 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

septembrie 2020 

484 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

septembrie 2020 

485 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului, ORHEIAN CEZAR MUGUREL, 

pentru luna septembrie 2020 

486 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

septembrie 2020 

487 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

septembrie 2020 

488 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna 

septembrie 2020 

489 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

septembrie 2020 

490 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna 

septembrie 2020 

491 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna 

septembrie 2020 

492 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna 

septembrie 2020 



493 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI ELENA, pentru luna 

septembrie 2020 

494 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei GAFIȚA ECATERINA VIORICA, 

pentru luna septembrie 2020 

495 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului GĂTEJ VIOREL CONSTANTIN, 

pentru luna septembrie 2020 

496 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei BILAN MIHAELA, pentru luna 

septembrie 2020 

497 05.10.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna septembrie 

2020 

498 05.10.2020 

privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete socială pentru 

grădiniță, conform Legii nr.248/2015 privind stimulararea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.15/2016, a unui număr de 4 copii, deoarece nu îndeplinesc condițiile de fregvență 

prevăzute de lege 

499 05.10.2020 

privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, 

conform Legii nr.248/2015 privind stimulararea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate și Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016, a unui 

număr de 20 de copii 

500 12.10.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorată 

polițișilor locali din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna septembrie 2020 

501 15.10.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru MIHU AURICA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

502 15.10.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru ZUZ PARASCHIVA 

503 15.10.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru  MIHAILIUC 

ECATERINA 

504 15.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei MARCU ELENA ALINA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

505 15.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei DARICIUC MIHAELA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

506 15.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei CAPRĂ ELENA FLORINA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

507 15.10.2020 

privind completarea Procedurii privind modalitățile  de identificare și verificare a 

destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai 

defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pe suport electronic 



pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.) la nivelul Direcției Publice de Asistență Socială 

Gura Humorului, conform O.U.G. nr. 133/07.08.2020 

508 15.10.2020 

privind încetarea unui sprijin educațional sub formă de tichet social pe suport electronic, 

conform O.U.G. nr. 133/07.08.2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor 

de elevi cei mai defavorizați  care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora 

509 15.10.2020 

privind delegarea unor atribuții de serviciu referitoare la ședința privind ceremonia de 

constituirea consililului local și de depunere a jurământului de către aleșii locali pentru 

mandatul 2020-2024 

510 19.10.2020 

privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, 

conform O.U.G. nr.133/07.08.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 

de elevi, cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora 

511 19.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei LĂPUȘNEANU PETRONELE LILIANA, cu 

domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

512 19.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei PATRAȘCU MARIA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

513 19.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei MOTAN RAMONA VASILICA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

514 19.10.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru LOZNEANU DUMITRU 

515 19.10.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru PANTEA BOGDAN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

516 19.10.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru VÎJÎILĂ ALEX-FLORIN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

517 19.10.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru POPESCU RODICA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 



518 19.10.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru HACMAN MARIA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

519 22.10.2020 
privind completare credite BVC an 2020, prin virări de credite între aliniate, BVC Spital 

Orășenesc Gura Humorului 

520 22.10.2020 
privind eliberarea din funcție a domnului ANDRONIC VASILE-consilier Gr.IA în 

cadrul Cabinetului primarului orașului Gura Humorului 

521 22.10.2020 
privind eliberarea din funcție a domnului DUMITRACHE PARASCHIV SEVER-

consilier Gr.IA în cadrul Cabinetului primarului orașului Gura Humorulu 

522 23.10.2020 privind instituirea curatelei pentru minora LĂMĂȘANU CLAUDIA 

523 23.10.2020 
privind numirea domnului ANDRONIC VASILE în funcția de Consilier Gr.IA în cadrul 

Cabinetului primarului orașului Gura Humorului 

524 23.10.2020 
privind numirea domnului DUMITRACHE PARASCHIV SEVER în funcția de 

Consilier Gr.IA în cadrul Cabinetului primarului orașului Gura Humorului 

525 23.10.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia MACOVEI din orașul 

GURA HUMORULUI reprezentată prin domnul MACOVEI VASILE 

526 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia doamnei  VÎJÎILĂ 

MIHAELA ADRIANA, din orașul Gura Humorului 

527 23.10.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru domnul DĂNESCU VIOREL 

MATEI, din orașul GURA HUMORULUI  

528 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia doamnei SAUCIUC 

VIORICA,   din orașul Gura Humorului 

529 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia doamnei CALVAN 

ELENA CRISTINA,   din orașul Gura Humorului 

530 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia doamnei CAPRĂ 

MARIA,   din orașul Gura Humorului 

531 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia domnului BOICU 

GAVRIL,   din orașul Gura Humorului 

532 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia doamnei CAPRĂ 

GABRIELA ALINA,   din orașul Gura Humorului 

533 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia doamnei TURCU 

PETRONELA MARIA,   din orașul Gura Humorului 

534 23.10.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia COVACI, din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentată prin doamna COVACI CASANDRA ESTI 

535 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia doamnei ASLAM 

DOMNICA SIMINICA,   din orașul Gura Humorului 

536 23.10.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doamna DRAGAN 

REGHINA din orașul GURA HUMORULUI 

537 23.10.2020 
privind acordarea unor drepturi de sistență socială pentru familia domnului BOICU 

GAVRIL,   din orașul Gura Humorului 

538 23.10.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doamna ORHEAN SABINA 

din orașul GURA HUMORULUI 



539 23.10.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia doamnei CAPRĂ 

ELENA MARIA, din orașul GURA HUMORULUI 

540 23.10.2020 
privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia doamnei  PINZARU 

MARIA DANIELA, din orașul GURA HUMORULUI 

541 23.10.2020 
privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru familia doamnei  VÎJÎILĂ 

ELENA GABRIELA, din orașul GURA HUMORULUI 

542 23.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei SLABU NICOLETA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

543 23.10.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei VÎJÎILĂ ELENA GABRIELA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

544 30.10.2020 
 privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință 

extraordinară, în data de 04.11.2020 

545 30.10.2020 

privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, 

conform Legii nr.248/2015 privind stimulararea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate și Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 248/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016, pentru 

un copil 

546 30.10.2020 

privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete socială pentru 

grădiniță, conform Legii nr.248/2015 privind stimulararea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.15/2016, pentru un copil, deoarece nu îndeplinește condițiile de fregvență prevăzute 

de lege 

547 03.11.2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral pe raza orașului Gura 

Humorului, în vederea desfășurării campaniei electorale pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020 

548 04.11.2020 

privind constituirea Echipei de Implementare a Proiectului cu titlul ,,Achiziție de tablete 

școlare și alte echipamene necesare desfășurării activității didactice on-line în orașul 

Gura Humorului, județul Suceava” 

549 04.11.2020 

privind constituirea Echipei de Implementare a Proiectului cu titlul ,, Consolidarea 

capacității unităților de învățământ de stat din orașul Gura Humorului, în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” 

550 04.11.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință 

extraordinară, de îndată, în data de 06.11.2020 

551 04.11.2020 

privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul cu 

titlul ,, Consolidare stâlp stație superioară teleschi Șoimul 2, oraș Gura Humorului, 

județul Suceava” 

552 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei GAFIȚA ECATERINA VIORICA, 

pentru luna octombrie 2020 

553 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei BILAN MIHAELA, pentru luna 

octombrie 2020 

554 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului GĂTEJ VIOREL CONSTANTIN, 

pentru luna octombrie 2020 

555 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna octombrie 

2020 

556 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna 

octombrie 2020 

557 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI ELENA, pentru luna 

octombrie 2020 

558 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna 

octombrie 2020 



559 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna 

octombrie 2020 

560 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna 

octombrie 2020 

561 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

octombrie 2020 

562 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

octombrie 2020 

563 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

octombrie 2020 

564 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

octombrie 2020 

565 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului, ORHEIAN CEZAR MUGUREL, 

pentru luna octombrie 2020 

566 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

octombrie 2020 

567 04.11.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna octombrie 2020 

568 06.11.2020 

privind modificarea Comisiei  de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractuluide 

achiziție publică având ca obiect PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN 

PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXACUȚIE LUCRĂRI AFERNTE 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,,ÎNFIINȚARE REȚELE DISTRIBUȚIE DE GAZE 

NATURALE ÎN LOCALITATEA VORONEȚ, APARȚINĂTOARE ORAȘULUI 

GURA HUMORULUI DIN JUDEȚUL SUCEAVA” 

569 06.11.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru STANCIU RODICA-OLIVIA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

570 06.11.2020 

privind acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

571 06.11.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru COCA MARIA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

572 06.11.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru GHERASIM IOAN-ROMICĂ, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

573 06.11.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 



plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru BALĂU MARIA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

574 06.11.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru PRAJESCU VLADIMIR-ȘTEFAN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

575 06.11.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru POPCIUC IOAN 

576 06.11.2020 

privind acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, conform 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru un 

număr de 37 familii 

577 06.11.2020 

privind acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri , conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru un număr de 20 familii 

578 10.11.2020 

privind desemnarea unor persoane responsabile pentru relația cu societaea civilă, la 

nivelul Primăriei orașului Gura Humorului, în conformitate cu prevederile Legii nr 

52/2003 privind transparența decizională în  administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare 

579 10.11.2020 

privind desemnarea unor persoane cu abilități în domeniul asigurării liberului acces la 

informațiile de ineres public la nivelul Primăriei orașului Gura Humorului, județului 

Suceava, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

580 10.11.2020 

privind desemnarea unor persoane responsabile cu aplicarea și implementare 

prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese la nivelul Primăriei orașului 

Gura Humorului, în conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010, privind integritatea 

în exerciarea funcțiilor publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum 

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările 

ulterioare 

581 10.11.2020 

privind acordarea unor zile libere pentru parinți în vederea supravegherii copiilor, în 

situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a 

copiilor în unitățile de învățământ 

582 10.11.2020 
privind stabilirea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primăriei Gura 

Humorului, pe perioada stării de alertă 

583 10.11.2020 

privind constituirea Comisiei de invenariere pentru calasarea și declasarea activelor fixe, 

obiectelor de inventar și a altor bunuri materiale din patrimoniul Primăriei orașului Gura 

Humorului și a unităților apaținătoare 

584 12.11.2020 

privind stabilirea programului de lucru cu publicul pentru perioada 02.12.2020-

06.12.2020 pentru Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Gura 

Humorului, în vederea rezolvării în mod operativ a solicitărilor privind eliberarea 



documentelor de identitate persoanelor cu drept de vot la alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020 

585 17.11.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorate 

personalului din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna octombrie 2020 

586 18.11.2020 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă 

587 18.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru  doamna COVACI  ESTERA, 

din orașul GURA HUMORULUI 

588 18.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia  ROSTAȘ, din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentaă prin doamna ROSTAȘ EMANUELA 

589 19.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru  doamna VÎJÎILĂ 

NICOLETA, din orașul GURA HUMORULUI 

590 19.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia VÎJÎILĂ, din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentaă prin doamna VÎJÎILĂ CRINA 

591 19.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia  SUCIU, din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentaă prin doamna SUCIU NICOLETA 

592 19.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia  PLAI, din orașul 

GURA HUMORULUI, reprezentaă prin doamna PLAI IOSIF SERGIU 

593 19.11.2020 

privind modificarea cuantumului ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia 

doamnei PLAI IULIANA, din orașul GURA HUMORULUI 

594 19.11.2020 

privind modificarea cuantumului ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia 

domnului GHERMAN ILIE CĂTĂLIN, din orașul GURA HUMORULUI 

595 19.11.2020 

privind modificarea cuantumului ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru familia 

doamnei MOTAN RAMONA VASILICA, din orașul GURA HUMORULUI 

596 19.11.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei BERCEA MARINELA ANDREEA, cu domiciliul în 

loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

597 19.11.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei PLAI IULIANA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

598 19.11.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei PLAI IOSIF SERGIU, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

599 19.11.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei BERGHEVA CORINA MIHAELA, cu domiciliul în 

loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

600 19.11.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei BÎRSANU LĂCRĂMIOARA LILIANA, cu domiciliul 

în loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

601 19.11.2020 

privind desemnarea doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA ca reprezentant al primarului 

orașului Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Petru 

Comarnescu” Gura Humorului 

602 19.11.2020 

privind desemnarea doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA ca reprezentant al primarului 

orașului Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Gura 

Humorului 



603 19.11.2020 

privind desemnarea doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA ca reprezentant al primarului 

orașului Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Teodor 

Balan” Gura Humorului 

604 19.11.2020 
privind numirea reprezentantului primarului orașului Gura Humorului în Consiliu de 

Administrație al Spitalului Orășenesc Gura Humorului 

605 19.11.2020 

privind desemnarea doamnei  CHIRIBUCĂ GABRIELA ca reprezentant al primarului 

orașului Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Grădiniței cu program normal 

,,Lumea Copilăriei” Gura Humorului 

606 19.11.2020 

privind desemnarea doamnei  CIORNEI ELENA ca reprezentant al primarului orașului 

Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Petru Comarnescu” 

Gura Humorului 

607 19.11.2020 

privind desemnarea domnului  CHIRIBUCĂ DUMITRU FLORIN ca reprezentant al 

primarului orașului Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Clubului Sportiv 

Școlar Gura Humorului 

608 19.11.2020 

privind desemnarea doamnei  CHIRIBUCĂ GABRIELA ca reprezentant al primarului 

orașului Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Grădiniței cu program prelungit 

,,Căsuța Piticilor” Gura Humorului 

609 19.11.2020 

privind desemnarea doamnei  CIORNEI ELENA ca reprezentant al primarului orașului 

Gura Humorului în Consiliu de Administrație al Colegiului ,,Alexandru cel Bun” Gura 

Humorului 

610 19.11.2020 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activităților 

Birourilor electorale ale secțiilor de votare din orașul Gura Humorului, în scopul 

asigurării cadrului necesar desfășurării în condiții optime a procesului electoral, 

reprezentat de alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 

2020 

611 20.11.2020 
privind acordarea unui ajutor de urgență, pentru domnul Beleaga Nicolae, din orașul 

Gura Humorului 

612 20.11.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru LĂPUȘNEANU CONSTANTIN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

613 20.11.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei UNGUREAN ANDREEA MARIA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

614 20.11.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei ROMANESCU MARIANA DORINA, cu domiciliul în 

loc. GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

615 20.11.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei LEAHU SEBASTIAN GABRIEL, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

616 20.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru domnul TOCILĂ 

CONSTANTIN din orașul GURA HUMORULUI 

617 20.11.2020 
privind acordarea unor drepturi de asistență socială, pentru familia domnului MARIN 

MIHAI, din orașul GURA HUMORULUI 

618 20.11.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, în 

data de 27.11.2020 

619 26.11.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 



794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru BOLOHAN EMIL 

620 26.11.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru BODNAR IOAN 

621 26.11.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru  STRUGAR LOGHIN, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

622 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru doamna 

COVACI ESTERA 

623 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru familia 

domnului MARIN MIHAI 

624 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru familia 

doamnei ROSTAȘ EMANUELA 

625 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru doamna 

SUCIU NICOLETA 

626 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru  domnul 

TOCILĂ CONSTANTIN 

627 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru familia 

doamnei VÎJÎILĂ CRINA 

628 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru doamna 

VÎJÎILĂ NICOLETA 

629 26.11.2020 

privind încetarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru doamna ROȘU AURORA din 

orașul GURA HUMORULUI 

630 26.11.2020 

privind acordarea unui ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru domnul ANDRUC NARCIS 

din orașul GURA HUMORULUI 

631 04.12.2020 

privind stabilirea programului de lucru cu publicul pentru perioada 05.12.2020-

06.12.2020 pentru Compartimentul Registrul Agricol din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Gura Humorului, în scopul asigurării cadrului necesar 

desfășurării în condiții optime a procesului electorar, reprezentat de alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020 



632 04.12.2020 

privind sistarea plății unei indemnizații cuvenite persoanei cu handicap grav conform 

Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecția specială și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 

794/7.10.2002 ale ministrului sănătații și familiei și ministrului administrației publice 

privind aprobarea modalității de plată a indemnizației, pentru CREȚU AGRIPINA 

633 04.12.2020 privind instituirea curatelei pentru minorii ANTONESEI MATEI și ANTONESEI FILIP 

634 04.12.2020 

privind încetarea unui ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, conform 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

familia doamnei VARGA VENUSA 

635 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri, familiilor beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și competările ulterioare pentru doamna 

UNGUREAN ANDREEA MARIA 

636 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru doamna PLAI  PETRUȚA 

637 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru doamna OBREJA ZINUȚA 

638 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru domnul VOINA IOAN 

639 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru domnul ATASIE MIHAI 

640 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru domnul BELEAGĂ VASILE 

641 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru doamna DARTU DUMITRIȚA 

642 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru domnul LEAHU SEBASTIAN 

643 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 



sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru doamna ANDRONIC ELENA 

644 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru doamna BRISIUC ROXANA FLORENTINA 

645 04.12.2020 

privind încetarea contractului individual de muncă nr.240/30.03.2016 al domnului 

ASAFTI DUMITRU-DĂNUȚ – asistent personal al persoanei cu handicap grav 

ASAFTI  IONEL 

646 04.12.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru  CRISTINARU GHEORGHE, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, 

județul SUCEAVA 

647 04.12.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru  SCRIPCĂ EUGHENIA, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

648 04.12.2020 

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea prin licitație publică 

adouă suprafețe de teren totalizând 170 mp, situaate în zona de plecare schiori – Pârtia 

de schi Șoimul pentru desfășurarea de activități comerciale – alimentație publică 

649 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHECHERIȚĂ CAMELIA GETA, 

pentru luna noiembrie 2020 

650 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei VASILCOVSCHI DORINA, pentru luna 

noiembrie 2020 

651 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului ORHEIAN CEZAR MUGUREL, pentru 

luna noiembrie 2020 

652 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CHIRIBUCĂ GABRIELA, pentru luna 

noiembrie 2020 

653 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ROMANIUC MIHAELA, pentru luna 

noiembrie 2020 

654 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei ANDRONIC BRÂNDUȘA, pentru luna 

noiembrie 2020 

655 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TĂNĂSESCU MIRELA, pentru luna 

noiembrie 2020 

656 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei TULBURE CRISTINA, pentru luna 

noiembrie 2020 

657 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei RUSU ANA MARIA, pentru luna 

noiembrie 2020 

658 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului COVALIU SORIN, pentru luna 

noiembrie 2020 

659 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei CIORNEI privind stabilirea salariului de 

bază al domnului ELENA, pentru luna noiembrie 2020 

660 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului CORFALĂ ADRIAN, pentru luna 

noiembrie 2020 



661 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului MISIUC ILIE, pentru luna noiembrie 

2020 

662 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei BILAN MIHAELA, pentru luna 

noiembrie 2020 

663 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei GAFIȚA ECATERINA VIORICA, 

pentru luna noiembrie 2020 

664 04.12.2020 
privind stabilirea salariului de bază al domnului GĂTEJ VIOREL CONSTANTIN, 

pentru luna noiembrie 2020 

665 04.12.2020 

privind acordarea unui ajutoar pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și 

competările ulterioare pentru domnul VARGA ALEXANDRU 

666 07.12.2020 

privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete socială pentru 

grădiniță, conform Legii nr.248/2015 privind stimulararea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.15/2016, pentru un copil, deoarece nu îndeplinește condițiile de fregvență prevăzute 

de lege 

667 07.12.2020 

privind acordarea unei indemnizații cuvenită persoanei cu handicap grav conform Legii 

nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, precum și a Ordinelor nr.380/7.12.2002 și 794/7.10.2002 ale ministrului 

sănătații și familiei și ministrului administrației publice privind aprobarea modalității de 

plată a indemnizației cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu 

handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, 

pentru ORHEAN VASILE, cu domiciliul în loc. GURA HUMORULUI, județul 

SUCEAVA 

668 09.12.2020 

privind încadrarea cu contract individual de muncă nr.275/09.12.2020 în funcția de 

asistent personal, a dumnului PANCIU RADU pentru persoană cu handicap grav 

PANCIU LUCREȚIA 

669 09.12.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință 

extraordinară, de îndată, în data de 10.12.2020 

670 09.12.2020 

privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în 

situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a 

copiilor în unitățile de învățământ 

671 10.12.2020 

privind desemnarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru proiectul 

,,T.U.R.I.S.T. ( Teritoriu Urban Revitalizat cu Infrastructură pentru Sprijinirea 

Turismului) GURA HUMORULUI”, Cod SMIS 119557 

672 10.12.2020 
privind stabilirea cuantumului individual al valorii financiare a normei de hrană datorate 

personalului din cadrul Poliției Locale Gura Humorului, pentru luna noiembrie2020 

673 14.12.2020 
privind instituirea curatelei pentru minorii DAN PETRU MARIUS și DAN ȘTEFAN 

DAVID 

674 15.12.2020 
privind convocarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului în ședință ordinară, în 

data de 22.12.2020 

675 21.12.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului CĂLINESCU TICU 

676 21.12.2020 privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului BUJOR MIHAI 

677 23.12.2020 
privind aprobarea constituirii Comisiei de recepție cantitativă ți calitativă pentru recepție 

achiziționare autocamion MAN TGM 18.240 – anul fabricației 2008 

678 24.12.2020 

privind aprobarea constituirii la nivelul orașului Gura Humorului, județul Suceava, a 

Nucleului Local de Coordonare, în vederea pregătirii în bune condiții a campaniei de 

vaccinre împotriva COVID  19 

679 24.12.2020 

privind neacordarea stimulentului educațional sub formă de tichete socială pentru 

grădiniță, conform Legii nr.248/2015 privind stimulararea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și Normelor metodologice de 



aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.15/2016, pentru doi copii, deoarece nu îndeplinește condițiile de fregvență prevăzute 

de lege 

680 24.12.2020 

privind acordarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei ȚEBREAN FLORICICA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

681 24.12.2020 

privind modificarea unei alocații de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 

republicată, domnului/doamnei VÎJÎILĂ AURELIA NICOLETA, cu domiciliul în loc. 

GURA HUMORULUI, județul SUCEAVA 

682 24.12.2020 

privind încetarea alocației de susținere a familiei conform Legii nr. 277/2010 republicată, 

domnului/doamnei FERARI MARIA MIRABELA, cu domiciliul în loc. GURA 

HUMORULUI, județul SUCEAVA 

683 28.12.2020 
privind rectificarea exemplarelor I și II ale actului de căsătorie nr.99 din 08.11.1974 al 

numiților GÂGÂLICI VASILE și PETROVICI SILVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 


