
518 04-06-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara, in data de 09.06.2021, ora 14°° 

517 04-06-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului de servicii nr. 44/32/20.02.2020 pentru proiectul Sprijin 

pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire" pentru proiectul „Consolidarea Sistemului de Management Integrat al 

Deseurilor in judetul Dambovita” 

516 04-06-2021 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor din domeniul sanatatii si securitatii in munca si situatiilor de urgenta 

515 04-06-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiilor tehnico-economice intocmite in cadrul contractelor: 76/61/13.03.2020 si 

95/78/09.04.2020 aferente proiectului "Extinderea si dotarea ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Targoviste" 

514 04-06-2021 
DISPOZITIE privind rectificarea bugetului propriu al judetului, in trimestrul II 2021, prin virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol 

bugetar 

513 04-06-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei ,,Raport de evaluare teren intravilan amplasat in municipiul Targoviste, 

strada Laminorului, nr.49” 

512 04-06-2021 DISPOZITIE privind desemnarea persoanelor responsabile cu publicarea documentelor in Monitorul Oficial Local al judetului Dambovita 

511 03-06-2021 

DISPOZITIE privind constituirea componentei comisiei pentru rezolvarea contestatiilor in legatura cu solicitarile de finantare transmise de catre 

unitatile administrativ - teritoriale din judetul Dambovita pentru realizarea proiectelor privind obiective de investitii/dotari, prin cofinantare, 

acordata de catre Consiliul Judetean Dambovita, in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala 

510 03-06-2021 

DISPOZITIE privind constituirea componentei comisiei de selectie si evaluare a solicitarilor de finantare pentru realizarea proiectelor privind 

obiective de investitii/dotari, prin cofinantare, acordata de catre Consiliul Judetean Dambovita, unitatilor administrativ teritoriale din judetul 

Dambovita in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala 

509 03-06-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.313/03.02.2021 privind pentru 

proiectul "DINAMIC — Dambovita — interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, competente" 

508 03-06-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor pentru obiectivul ,,Imprejmuire, asigurare scurgere ape pluviale si 

intretinere periodica incinta si imobil Pavilion A, Centrul Militar Judetean Dambovita " 

507 03-06-2021 
DISPOZITIE privind delegarea atributiilor corespunzatoare functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului programe 

nationale din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

506 02-06-2021 DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale administrativa a domnului MARCU MIHAI-CRISTIAN 

505 31-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "SI TU CONTEZI! — Imbunatatirea calitatii serviciilor 

educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora " Cod SMIS 106981 

504 31-05-2021 DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului „Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in judetul Dambovita" 

503 31-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de 

Primiri Urgente, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

502 31-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului „Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 



501 26-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de verificare a solicitarii de subcontractare a operatorului economic OPERES S.R.L. in calitate de 

executant in cadrul contractului de lucrari nr. 130/29.05.2020 

500 26-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiilor tehnico-economice intocmite in cadrul contractelor 76/61/13.03.2020 si 

95/78/09.04.2020, aferente proiectului "Extinderea si dotarea ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Targoviste" 

499 26-05-2021 

DISPOZITIE privind modificarea componentei Echipei de Monitorizare a Proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport judetean prin 

modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul Limita judet Prahova-Moreni-Gura Ocnitei-Razvad-Ulmi-Targoviste-Comisani-

Bucsani- Baleni-Dobra-Finta-Bilciuresti-Cojasca-Cornesti-Butimanu-Niculesti-Limita judet Ilfov" CodSMIS 117822 

498 26-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de negociere a preturilor pentru materialele noi utilizate la decontarea lucrarilor obiectivului 

,,Reabilitare/Modernizare DJ 503 pe traseul Limita Judet Teleorman-Selaru-Fierbinti, km 87+070- km 95+532 (8,462 km) si DJ 611,pe traseul 

Fierbinti-Visina-Petresti, km 22+000- km 41+694 (19,694 km)" 

497 25-05-2021 DISPOZITIE privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor Consiliului Judetean Dambovita 

496 25-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului „Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate, din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

495 25-05-2021 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor de publicitate/promovare/informare publica 

494 24-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Executia de lucrari, 

proiectare si asistenta tehnica pentru proiectul ,,Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de 

confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" 

493 24-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea si completarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de 

finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Dambovita" 

492 24-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului:,,Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

491 24-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Modernizare DJ702 in Comuna Candesti si DJ710 in Comuna 

Bezdead, Judetul Dambovita" 

490 24-05-2021 

DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului "Impulsionarea dezvoltarii judetului Dambovita si pastrarea identitatii 

culturale a fostei capitale a Tarii Romanesti prin conservarea, protejarea si valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domneasca din 

Targoviste" 

489 24-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitarea refunctionalizarea si asigurarea dotarii 

necesare pentru sporirea gradului de confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" 

488 24-05-2021 DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului: ,,ReabiIitare si modernizare infrastructura rutiera in judetul Dambovita" 

487 21-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de 

Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

486 21-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 29 iunie 

2021 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director general din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Dambovita 

485 21-05-2021 
DISPOZITIE privind deplasarea delegatilor Consiliului Judetean Dambovita, in perioada 27 - 30 mai 2021, in Raionul Ialoveni, Republica 

Moldova, pentru a participa la activitati care urmaresc identificarea de proiecte de dezvoltare multilaterala si incurajare a initiativei sociale 



484 20-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de casare si valorificare a bunurilor si materialelor scoase din functiune din patrimoniul Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita si a structurilor din subordine 

483 20-05-2021 
DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a bunurilor constatate a fi degradate in urma inventarierii patrimoniului pe anul 2020 si a 

propunerilor pe anul 2021 din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita si a structurilor din subordine 

482 20-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea Echipei de Management a Proiectului "Drum de legatura la drumul national DN 71 pentru asigurarea 

optimizarii traficului rutier si accesibilitatii in zonele urbane ale oraselor Pucioasa si Fieni" 

481 20-05-2021 
DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale administrativa solicitata de doamna UNGUREANU CARMEN-MIHAELA pentru fiul sau, LITA 

LIVIU-MIHAI 

480 20-05-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 241/06.05.2016 privind constituirea comisiei de 

evaluare si selectie pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean 

479 20-05-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.383/20.10.2015 privind constituirea comisiei de 

verificare si validare a documentelor justificative depuse de beneficiarii contractelor de finantare din fonduri publice nerambursabile alocate din 

bugetul judetului Dambovita pentru activitati nonprofit de interes judetean 

478 20-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de monitorizare a derularii contractelor de finantare din fonduri publice nerambursabile alocate din 

bugetul judetului Dambovita pentru activitati nonprofit de interes judetean 

477 20-05-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.394/2021 privind organizarea 

circuitului documentelor in vederea aplicarii prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 

legale. 

476 20-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei pentru receptia documentatiilor tehnico-economice, proiectelor tehnice si a studiilor de specialitate 

aferente obiectivelor de investitii, altele decat cele de infrastructura rutiera 

475 20-05-2021 DISPOZITIE privind evaluarea anuala a managementului Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste 

474 20-05-2021 DISPOZITIE privind evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Judetene „Ion Heliade Radulescu” Dambovita 

473 20-05-2021 DISPOZITIE privind nominalizarea colectivului de revizuire a procedurilor operationale si de completare a listei de activitati procedurale 

472 19-05-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 25.05.2021, ora 14:00 

471 19-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de avizare a sefului Serviciului audit public intern din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Targoviste 

470 18-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei colectivului pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului "Restaurarea si consolidarea Casei 

Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana Pandele, judetul Dambovita" 

469 17-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect "Acordarea gratuita 

de lapte si produse lactate, precum si fructe proaspete, prescolarilor din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si 

particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Dambovita, in anii scolari 2021-2022 si 

2022-2023, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei" 

468 12-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de servicii publice de transport persoane pe 

traseele judetene cod 014: Targoviste- Viisoara- Gaesti si cod 108: Gaesti - Ionesti - Jugureni, la care SC AURORA & CO a renuntat 



467 12-05-2021 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de verificare a datelor si elementelor inscrise in Statutul judetului Dambovita, etapa proiect 

466 11-05-2021 
DISPOZITIE privind desemnarea doamnei Rizea Vasilica - consilier, pentru a coordona activitatea Compartimentului resurse 

umane,coordonare institutii publice, SSM si SU 

465 11-05-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.394/2021 privind organizarea 

circuitului documentelor in vederea aplicarii prevederilor Ordinului nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 

legale 

464 11-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de preluare a terenului in suprafata de 489 mp situat in Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, din 

domeniul public al municipiului Targoviste, in domeniul public al judetului Dambovita 

463 11-05-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa a domnisoarei LEAFU GHEORGHITA-ADELUTA 

462 11-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului nr. 173/18/23.04.2021, avand ca obiect, 

servicii de informare si publicitate pentru proiectul "Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de 

confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" 

461 11-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 23 iunie 

2021 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului urbanism, 

amenajarea teritoriului si cadastru - Directia urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

460 10-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de proiectare 

la obiectivul: ,,Dezvoltavea infrastructurii de transport judetean prin modernizarea DJ 714 Glod - Sanatoriu Moroeni - Bolboci - Padina - 

Pestera" 

459 07-05-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.394/2021 privind organizarea 

circuitului documentelor in vederea aplicarii prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 

legale 

458 07-05-2021 
DISPOZITIE privind desemnarea doamnei Loredana Florina Ciulei ca responsabil cu elaborarea si actualizarea Programului Anual al 

Achizitiilor Publice si Strategiei Anuale de Achizitii Publice 

457 06-05-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "SI TU CONTEZI! — Imbunatatirea calitatii serviciilor 

educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora " Cod SMIS 106981 

456 06-05-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.238/05.04.2018 privind constituirea 

Unitatii de Implementare a Proiectului "Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita" Cod SMIS 2014: 115130 

455 05-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei desemnate cu aducerea la indeplinire a masurilor dispuse la punctul 3.2.2. din Proiectul procesului-

verbal de constatare a Camerei de Conturi Dambovita 

454 05-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei desemnate cu aducerea la indeplinire a masurilor dispuse la punctul 1.2. din Proiectul procesului-

verbal de constatare a Camerei de Conturi Dambovita 

453 05-05-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei desemnate cu aducerea la indeplinire a masurilor dispuse la punctul 1.1. din Proiectul procesului-

verbal de constatare a Camerei de Conturi Dambovita 

452 05-05-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara, convocata de indata, joi, 06.05.2021, ora 8.30 

451 04-05-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de proiectare 

la obiectivul: ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport judetean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa - Branesti - Vulcana Pandele - Sotanga - 

Targoviste), DJ 720C (Gura Ocnitei - Ocnita) si DJ 720A (Gura Ocnitei-Adanca-Bucsani-Marcesti-Finta-Postarnacu-DN 1A)" 



450 04-05-2021 

DISPOZITIE privind revocarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 396/26.03.2021 privind desemnarea domnului Dinu 

Vasile - director executiv Directia tehnica, pentru a coordona activitatea Serviciului programe nationale din cadrul Directiei de strategii, 

programe si investitii 

449 29-04-2021 

DISPOZITIE privind avansarea domnului CRISTEA IONUT, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1 la Biroul 

autoritatea judeteana de transport si siguranta circulatiei din cadrul Directiei tehnice a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-

o alta transa de vechime in munca 

448 29-04-2021 

DISPOZITIE privind avansarea domnului DRAGOMIR MUGUREL, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la 

Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o 

alta transa de vechime in munca 

447 28-04-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa a doamnei STANCIU VASILICA 

446 28-04-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre doamna POSCHINA PENESCU DIANA a functiei publice de conducere vacanta 

de director executiv al Directiei de strategii, programe si investitii din cadrul Consiliului Judetean Dambovita 

445 28-04-2021 
DISPOZITIE privind modificarea si completarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de 

finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Dambovita" 

444 28-04-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiilor tehnico-economice intocmite in cadrul contractelor 76/61/13.03.2020 si 

95/78/09.04.2020 aferente proiectului "Extinderea si dotarea ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Targoviste" 

443 28-04-2021 

DISPOZITIE privind constituirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru intocmirea documentelor (tema, obiectivele si cerintele P.U.Z.) 

privind elaborarea documentatiei ,,Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Pestera si a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent" 

442 23-04-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a terenului in suprafata de 262 mp, situat in Targoviste, strada Petru Cercel, nr.61, 

transmis cu titlu gratuit judetului Dambovita de catre PK GRIZZLY S.R.L. 

441 22-04-2021 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de servicii nr. 87/31.03.2020 aferent 

proiectului "SI TU CONTEZI! - Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita, prin 

interventii armonizate cu nevoile acestora" 

440 21-04-2021 
DISPOZITIE privind delegarea atributiilor corespunzatoare functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei de strategii, 

programe si investitii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliulul Judetean Dambovita 

439 19-04-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al doamnei POSCHINA PENESCU DIANA 

438 19-04-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa a domnisoarei GRUITOIU GEORGIANA 

437 19-04-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa a domnului PLAVIE CONSTANTIN-EDUARD 

436 19-04-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de verificare a documentelor justificative depuse de SC ECOLOGIC S.R.L. in cadrul Contractului de 

concesiune nr. 420/310/23.11.2018 

435 15-04-2021 

DISPOZITIE privind acordarea indemnizatiei lunare pentru titlul stiintific de doctor domnului MANESCU CLAUDIU-EDUARD, sef serviciu la 

Serviciul tineret, sport, turism, asociatii, fundatii, coordonare SC din cadrul Directiei juridica, contencios, administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

434 14-04-2021 
DISPOZITIE privind constituirea Echipei de Management a Proiectului "Drumuri de legatura ale drumurilor Nationale DN71 si DN7 la Drum 

Expres Valahia, Autostrada A1 - Ploiesti, pentru cresterea accesibilitatii in zonele urbane ale Municipiului Targoviste si Orasului Gaesti" 



433 13-04-2021 

DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu al domnului GHEBOIANU CATALIN - MARIAN, consilier la Compartimentul monitorizare 

investitii, centralizare si monitorizare contracte din cadrul Direcitiei de strategii, programe si investitii, prin mutarea definitiva la Serviciul utilitati 

publice, protectia mediului si gestiunea deseurilor din cadrul Directiei tehnice a Consiliului Judetean Dambovita 

432 09-04-2021 
DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale adminIstrativa solicitata de domnul BONDILA EMANUEL pentru fiul sau, BONDILA 

EMANUEL 

431 09-04-2021 
DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa solicitata de doamna CARAGEL ELENA-VERGINICA 

pentru fiica sa, CARAGEL MARIA-ANTONIA 

430 09-04-2021 
DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa solicitata de doamna CARAGEL ELENA-VERGINICA 

pentru fiul sau, CARAGEL ALBERT-NICOLAS 

429 09-04-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa a doamnei CARAGEL ELENA-VERGINICA 

428 09-04-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 335/02.07.2018 privind desemnarea 

responsabililor cu riscurile din cadrul Consiliului Judetean Dambovita 

427 09-04-2021 

DISPOZITIE privind imputernicirea d-nei Carmen Stanciu pentru semnarea documentelor aferente proiectului "Reabilitarea, refunctionalizarea 

si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala 

Targoviste" 

426 09-04-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 16.04.2021, ora 14°° 

425 09-04-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei "Raport de evaluare autovehicul special N3, marca IVECO, tip ML 

180E25, nr. identificare:ZCFAlTJ02536240, nr. inmatriculare DB-62-CJD" 

424 08-04-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al domnului MANESCU CLAUDIU - EDUARD 

423 08-04-2021 DISPOZITIE privind aprobarea Planului Strategic Institutional al Consiliului Judetean Dambovita pentru perioada 2021 - 2023 

422 07-04-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a imobilului Corp C5-spatiu depozitare, situat in Gaesti, strada Academician Serban 

Cioculescu, nr.32, aflat in domeniul public al judetului Dambovita, in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Dambovita 

421 06-04-2021 

DISPOZITIE privind constituirea secretariatului tehnic al Comisiei speciale de intocmire si actualizare a inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale judetul Dambovita, pentru atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale judetul Dambovita 

421 06-04-2021 

DISPOZITIE privind constituirea secretariatului tehnic al Comisiei speciale de intocmire si actualizare a inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale judetul Dambovita, pentru atestarea modificarii si completarii inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale judetul Dambovita 

420 06-04-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea procedurii de selectie a administratorilor la S.C. LUCRARI 

DRUMURI SI PODURI S.A. 

419 05-04-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului „Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de 

Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

418 02-04-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui nr. 417/24.09.2019 privind constituirea Comisiei speciale de intocmire 

si actualizare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale, judetul Dambovita 



417 02-04-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect:servicii de proiectare 

pentru obiectivul „ Punere in siguranta DJ702L, punct Gura Ursului, in satul Scheiu de Sus, comuna Ludesti" 

416 02-04-2021 

DISPOZITIE privind avansarea domnului ANGHEL HORIA - IULIAN, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1 la 

Compartimentul disciplina in constructii, avize si autorizatii din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean 

Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

415 02-04-2021 
DISPOZITIE privind avansarea domnului GEORGESCU FLORIN - STEFANITA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Biroul informatica al Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

414 02-04-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al domnului BADEA ION 

413 01-04-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara, in data de 05.04.2021, ora 14°° 

412 01-04-2021 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de receptie a serviciilor de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier) aferente proiectului de 

investitii "Dezvoltarea infrastructurii de transport judetean prin modernizarea DJ 720, DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul limita de judet 

Prahova - Moreni - Gura Ocnitei - Razvad - Ulmi -Targoviste - Comisani - Bucsani - Baleni - Dobra - Finta - Bilciuresti - Cojasca - Cornesti - 

Butimanu - Niculesti - limita judet Ilfov" in cadrul contractelor de servicii nr. 229/31.08.2020,366/29.10.2020, 367/29.10.2020, 368/29.10.2020 

411 01-04-2021 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de receptie a serviciilor de audit financiar aferente proiectutui de investitii "Dezvoltarea infrastructurii 

de transport judetean prin modernizarea DJ 720, DJ720B,DJ711 si DJ101B pe traseul limita de judet Prahova- Moreni - Gura Ocnitei -Razvad 

-Ulmi- Targoviste - Comisani - Bucsani - Baleni - Dobra - Finta - Bilciuresti - Cojasca - Cornesti - Butimanu - Niculesti - limita judet Ilfov" in 

cadrul contractului de servicii nr. 359/29.11.2017 

410 01-04-2021 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de receptie a serviciilor de management aferente proiectului de investitii "Dezvoltarea infrastructurii 

de transport judetean prin modernizarea DJ 720, DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul limita de judet Prahova - Moreni - Gura Ocnitei - 

Razvad -Ulmi - Targoviste - Comisani - Bucsani - Baleni - Dobra - Finta - Bilciuresti - Cojasca - Cornesti - Butimanu - Niculesti - limita judet 

Ilfov" in cadrul contractului de servicii nr. 249/03.09.2018 

409 01-04-2021 

DISPOZITIE privind modificarea componentei Echipei de Monitorizare a Proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport judetean prin 

modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 si DJ101B pe traseul Limita judet Prahova-Moreni-Gura Ocnitei-Razvad-Ulmi-Targoviste-Comisani-

Bucsani- Baleni-Dobra-Finta-Bilciuresti-Cojasca-Cornesti-Butimanu-Niculesti-Limita judet Ilfov" CodSMIS 117822 

408 01-04-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui si a prenumelui pe cale administrativa solicitata de domnul BARLIGEANU GHEORGHE 

407 01-04-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea procedurii de selectie a unui administrator la S.C. MORENI PARC 

INDUSTRIAL S.A. 

406 01-04-2021 
DISPOZITIE privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului 

Judetean de Cultura Dambovita a proiectului de management castigator si a duratei pentru care se va incheia contractul de management 

405 01-04-2021 
DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe apartinand Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, in vederea 

valorificarii si casarii acestora 

404 01-04-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui nr. 417/24.09.2019 privind constituirea Comisiei speciale de intocmire 

si actualizare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale judetul Dambovita 

403 31-03-2021 DISPOZITIE privind actualizarea componentei Comisiei pentru Probleme de Aparare a Consiliului Judetean Dambovita 

402 31-03-2021 

DISPOZITIE privind majorarea salariului de baza al domnului OPROESCU MATEI - BOGDAN, consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 3 la Serviciul financiar, contabilitate - Biroul financiar din cadrul Directiei economica pentru desfasurarea activitatii de 

control financiar preventiv propriu al Consiliului Judetean Dambovita 



401 31-03-2021 

DISPOZITIE privind majorarea salariului de baza al doamnei NEAGOE MARIANA - NICOLETA, consilier, clasa I, gradul profesional principal, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate - Biroul contabilitate din cadrul Directiei economica pentru desfasurarea activitatii de 

control financiar preventiv propriu al Consiliului Judetean Dambovita 

400 30-03-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea procedurii de selectie a administratorilor la S.C. 

CARPATMONTANA SERV S.A. 

399 30-03-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect Servicii de organizare 

si derulare a celor 14 de sesiuni de instruire pe tematicile specifice in cadrul proiectului ,,DINAMIC - Dambovita - interactiuni la nivel 

administrativ intre modernizare, interconectivitate, competente" COD SMIS: SIPOCA 853 

398 30-03-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect "Echipamente IT 

pentru echipa de management si pentru implementarea activitatilor specifice proiectului ,,DINAMIC - Dambovita - interactiuni la nivel 

administrativ intre modernizare, interconectivitate, competente" COD SMIS: SIPOCA 853 

397 30-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Executie lucrari 

pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

396 26-03-2021 
DISPOZITIE privind desemnarea domnului Dinu Vasile - director executiv Directia tehnica, pentru a coordona activitatea Serviciului programe 

nationale din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

395 26-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comislei de evaluare a ofertelor pentru proccdura de achizitie publica avand ca obiect: ,,Servicii de 

medicina muncii pentru anul 2021" 

394 25-03-2021 

DISPOZITIE privind organizarea circuitului documentelor in vederea aplicarii prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 privind aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

393 25-03-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.366/13.07.2020 privind 

organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu al Consiliului Judetean Dambovita 

392 24-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor de realizare portal si aplicatii care fac obiectul Contractului de 

prestari servicii nr. 655/18.03.2021 

391 24-03-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 522/06.12.2018 privind 

modificarea echipei de implementare pentru proiectul „DARE TO START! — Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate" 

390 24-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei „Suport de evaluare autoturism marca Volkswagen Transporter, nr. 

inmatriculare DB-48-CJD" 

389 23-03-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul DEACONESCU STEFAN-RAZVAN a functiei contractuale de 

conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Public Judetean Salvamont — Salvaspeo Dambovita 

388 23-03-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul TRANDAFIR LIVIU a functiei publice de conducere vacanta de sef 

serviciu la Serviciul drumuri si poduri judetene, proiectare si avizare documentatii din cadrul Directiei tehnice a Consiliului Judetean Dambovita 

387 22-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor si produselor ce vor fi utilizate la semnalizarea rutiera verticala pe drumurile 

judetene 

386 19-03-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului PAPARI ION 

385 19-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitare sediu administrativ Arhiepiscopia 

Târgoviștei” 



384 18-03-2021 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară, în data de 24.03.2021, ora 14.00  

383 18-03-2021 DISPOZITIE privind desemnarea reprezentantilor comunitatii pentru a face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Dambovita 

382 17-03-2021 

DISPOZITIE privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei TANASESCU ROXANA - MARIA, consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul accesare fonduri europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii a 

Consiliului Judetean Dambovita 

381 17-03-2021 
DISPOZITIE privind prelungirea raportului de serviciu al doamnei CHIRITA ELENA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului 

380 17-03-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul NANCIU NICOLAE a functiei publice de conducere vacanta de sef birou 

la Biroul financiar - Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica a Consiliului Judetean Dambovita 

379 17-03-2021 

DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre doamna BRAGAU - TOMESCU RIBANA - MIRELA a functiei publice de 

conducere vacanta de sef birou la Biroul contabilitate - Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica a Consiliului Judetean 

Dambovita 

378 16-03-2021 DISPOZITIE privind constituirea unor comisii pentru efectuarea reviziilor periodice la reteaua rutiera de drumuri judetene 

377 15-03-2021 DISPOZITIE privind revocarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.375/15.03.2021 

376 15-03-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a Contractului de servicii nr.336/22.10.2020/20.5.2020/26.10.2020, pentru "Elaborare 

Masterplan (Strategic de dezvoltare spatiala) privind amenajarea statiunii turistice de interes national Padina - Pestera" in vederea finalizarii 

documentatiei urbanistice "Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina - Pestera si a Regulamentului Local de Urbanism aferent" 

375 15-03-2021 

DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre doamna STEFANOIU CAMELIA - VIORICA a functiei publice de conducere 

temporar vacanta de sef serviciu la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Directiei juridica, contencios, administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

374 15-03-2021 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de servicii nr.30/06.02.2019 aferent 

proiectului "SI TU CONTEZI! - Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita, prin 

interventii armonizate cu nevoile acestora” POCU/74/6/18/106981 

373 12-03-2021 
DISPOZITIE privind modificarea comisiei pentru verificarea continutului-cadru al documentatiilor tehnico-ecocomice, al studiilor si cercetarilor 

aferente obiectivelor de tip drumuri si poduri 

372 12-03-2021 DISPOZITIE privind modificarea comisiilor de receptie a lucrarilor de constructii drumuri si poduri 

371 12-03-2021 
DISPOZITIE privind nominalizarea persoanelor ce pot face parte din comisiile de receptie a lucrarilor de constructii la drumuri si poduri, care 

fac obiectul contractelor de asociere 

370 12-03-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea Regulamentului intern al aparatului de speciaiitate al Consiliului Judetean Dambovita aprobat prin Dispozitia 

Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 146/17.01.2020 

369 12-03-2021 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 322/21.06.2018 privind constituirea Comisiei de 

monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial al Consiliului Judetean Dambovita 

368 11-03-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de negociere a preturilor si a tarifelor practicate la decontarea lucrarilor si serviciilor prestate de S.C. 

Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A. in baza contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activitatilor de administrare a drumurilor 

judetene nr.145/4954/07.06.2017 



367 11-03-2021 

DISPOZIIE privind modificarea raportului de serviciu al domnului VADUVA GEORGE - EUGEN, consilier la Serviciul urbanism, amenajarea 

teritoriului si cadastru din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului, prin mutarea definitiva la Compartimentul dezvoltare zona 

montana din cadrul aceleiasi directii a Consiliului Judetean Dambovita 

366 10-03-2021 DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de receptie a serviciilor aferente obiectivelor de infrastructura, altele decat cele rutiere 

365 10-03-2021 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect "Acordarea gratuita 

de produse de panificatie, lapte si produse lactate, precum si fructe proaspete (mere), prescolarilor din gradinitele cu program normal de 4 ore 

de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul 

Dambovita, in anii scolari 2020-2021, 2021-2022 si 2022-2023, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei" 

364 10-03-2021 
DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie vacanta la Compartimentul dezvoltare zona montana din cadrul Directiei 

urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

363 10-03-2021 

DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu al domnului PANA ADRIAN, consilier la Compartimentul monitorizare investitii, 

centralizare si monitorizare contracte din cadrul Directiei de strategie, programe si investitii, prin mutarea definitiva la Compartimentul 

proiectare si avizare documentatii din cadrul Directiei tehnice a Consiliului Judetean Dambovita 

362 09-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea grupului de lucru pentru verificarea contractelor de asociere si a contractelor de lucrari, nefinalizate din punct 

de vedere al receptiei la terminarea lucrarilor la data de 28 februarie 2021 

361 09-03-2021 
DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Modernizare DJ702 in Comuna Candesti si DJ710 in Comuna 

Bezdead, Judetul Dambovita" 

360 05-03-2021 

DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu al doamnei PREDESCU ANDREEA - RALUCA, consilier la Serviciul utilitati publice, 

protectia mediului si gestiunea deseurilor din cadrul Directiei tehnice, prin mutarea definitiva la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului si 

cadastru din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

359 05-03-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre doamna STOICA DORINA a functiei publice de conducere vacanta de director 

executiv la Directia juridica, contencios, administrarea patrimomuiui a Consiliului Judetean Dambovita 

358 05-03-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul VATASE BOGDAN a functiei publice de conducere vacanta de sef birou 

la Biroul autoritatea judeteana de transport si siguranta circulatiei din cadrul Directiei tehnice a Consiliului Judetean Dambovita 

357 05-03-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii 

necesare pentru sporirea gradului de confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" 

356 03-03-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de doamna TINCIU ALEXANDRA 

355 03-03-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului MINU GABRIEL 

354 02-03-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor achizitionate/bunurilor furnizate pentru anul IV de sustenabilitate a proiectului 

"Restaurarea si consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, judetul Dambovita" 

353 01-03-2021 

DISPOZITIE privind avansarea domnului STOICA MIHAI, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la Serviciul 

programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta 

transa de vechime in munca 

352 01-03-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul GAGIU ALIN - MARIAN a functiei publice de conducere vacanta de sef 

serviciu la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica a Consiliului Judetean Dambovita 

351 01-03-2021 DISPOZITIE privind modificarea art. 2 din dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.347/25.02.2021 



350 25-02-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "SI TU CONTEZI! - Imbunatatirea calitatii serviciilor 

educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora " Cod SMIS 106981 

349 25-02-2021 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de servicii nr.111/10.06.2019 aferent 

proiectului "SI TU CONTEZI! - Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita, prin 

interventii armonizate cu nevoile acestora" POCU/74/6/18/106981 

348 25-02-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii 

necesare pentru sporirea gradului de confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste" 

347 25-02-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management in vederea 

incredintarii managementului Centrului Judetean de Cultura Dambovita 

346 25-02-2021 

DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al doamnei VLADUCA OANA — SILVIA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 3 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean 

Dambovita 

345 24-02-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.250/09.05.2019 privind constituirea 

comisiei de receptie a serviciilor aferente contractelor nr.43/41/07.03.2018, 75/58/29.03.2018 si 147/102/21.05.2018 avand ca obiect servicii 

de consultanta - elaborare cerere de finantare si incarcare a acesteia in sistemul MySMISS204 pentru proiectele "Reabilitarea, 

refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala 

Gimnaziala Speciala Targoviste", "Extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" si 

"Reabilitare si remodernizare infrastructura rutiera in judetul Dambovita" 

344 24-02-2021 DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale administrativa a domnului CHIRCU ANDI-GABRIEL 

343 24-02-2021 
DISPOZITIE privind organizarea concursului de management in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Cultura 

Dambovita 

342 24-02-2021 
DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului CIRSTOIU JEAN, director general adjunct, gradul II la Directia 

generala infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

341 23-02-2021 
DISPOZITIE privind actualizarea indicatorilor de performanta cantitativi pentru anul 2020, care fac obiectul contractului de concesiune a 

gestiunii indirecte a activitatilor de administrare a drumurilor judetene nr. 145/4954/07.06.2017 

340 23-02-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativă a domnului CHIVER ELDAR 

339 22-02-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al doamnei SANDU MIHAELA 

338 18-02-2021 DISPOZITIE privind numirea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judetean Dambovita 

337 18-02-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.229/18.04.2019 privind 

organizarea circuitului documentelor in vederea aplicarii prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor 

bugetare si legale 

336 18-02-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 24.02.2021, ora 16:00 

335 17-02-2021 DIPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei APOSTOL AURELIA 



334 17-02-2021 
DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale administrativa solicitata de doamna NISTOR ANDREEA-IONELA pentru fiica sa GOMEZ-

VALENZUELA-NISTOR ABIGAIL-IOANA 

333 16-02-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ivanov Oana Catalina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul imagine, relatii externe din cadrul Serviciului imagine, relatii cu presa, ONG si relatii externe al Consiliului 

Judetean Dambovita 

332 16-02-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stan Manuela Doralina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul resurse umane, coordonare institutii publice, SSM si SU al Consiliului Judetean Dambovita 

331 16-02-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stoica Dorina, sef serviciu, gradul II la Serviciul administrarea patrimoniului din 

cadrul Directiei juridica, contencios, administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita 

330 16-02-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Coman Constanta Raluca, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul secretariat si relatii cu publicul din cadrul Serviciului imagine, relatii cu presa, ONG si relatii externe al Consiliului 

Judetean Dambovita 

329 16-02-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitru Alexandra Roxana, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Directiei juridica, contencios, administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean 

Dambovita 

328 16-02-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Paduraru Silviu Ionut, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul drumuri si poduri - Serviciul drumuri si poduri judetene, proiectare si avizare documentatii din cadrul Directiei 

tehnica a Consiliului Judetean Dambovita 

327 16-02-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Nitescu Elena, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Serviciul programe nationale din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii a Consiliului Judetean Dambovita 

326 16-02-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Cirstoiu Jean, sef birou, gradul II la Biroul autoritatea judeteana de transport si 

siguranta circulatiei din cadrul Directiei tehnice a Consiliului Judetean Dambovita 

325 16-02-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Dinu Vasile, director executiv, gradul II la Directia tehnica a Consiliului Judetean 

Dambovita 

324 16-02-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Radu Sorin Adrian, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul achizitii publice al Consiliului Judetean Dambovita 

323 16-02-2021 
DISPOZITIE privind venitul salarial al domnului Gilia Valeriu Florin, sef serviciu, gradul II la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de 

strategii, programe si investitii a Consiliului Judetean Dambovita 

322 16-02-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de casare si valorificare a materialelor rezultate din desfiintarea bunurilor alee si gard aferente 

imobiluiui situat in Targoviste, strada Nicolae Iorga, nr. 3 

321 15-02-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,,Reabilitare Corp C 5 din cadrul Complexului de 

Servicii Sociale Gaesti" 

320 11-02-2021 DISPOZITIE pentru aprobarea Regulamentului privind circuitul documentelor la nivelul Consiliului Judetean Dambovita 

319 10-02-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei SANDU MIHAELA 

318 10-02-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre doamna SANDU IONELA a functiei publice de conducere vacanta de director 

general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita 



317 04-02-2021 
DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de 

atribuire pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Dambovita 

316 04-02-2021 DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in judetul Dambovita" 

315 04-02-2021 
DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului „Modernizare DJ702 in Comuna Candesti si DJ710 in Comuna 

Bezdead, Judetul Dambovita" 

314 03-02-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, obiectelor de inventar de natural mijloacelor fixe 

si activelor corporale in curs de executie constatate degradate la inventarierea patrimoniului din anul 2020 

313 03-02-2021 
DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri materiale degradate constatate la inventarierea bunurilor din domeniul 

public si privat al judetului Dambovita in anul 2020 

312 03-02-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.313/22.05.2020 privind constituirea 

echipei de implementare pentru proiectul "DINAMIC - Dambovita - interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, 

competente" 

311 01-02-2021 

DISPOZITIE privind avansarea domnului OPROESCU MATEI BOGDAN, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 2 

la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta 

transa de vechime in munca 

310 01-02-2021 

DISPOZITIE privind avansarea doamnei OPRESCU ROXANA MIHAELA, consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul administratie 

publica, secretariat si relatii cu publicul din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a Consiliului Judetean Dambovita, ca 

urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

309 01-02-2021 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei PAUSAN AURA, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1 la Biroul 

comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

308 01-02-2021 

DISPOZITIE privind majorarea salariului de baza al doamnei MIRITOIU IZABELA - DOLORES, consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget pentru desfasurarea activitatii de control financiar preventiv 

propriu al Consiliului Judetean Dambovita 

307 01-02-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului STANESCU FELIX-MIHAIL 

306 01-02-2021 
DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a bunurilor constatate a fi degradate in urma inventarierii patrimoniului pe anul 2020 din 

cadrul Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dambovita 

305 01-02-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara, convocata de indata, marti, 02.02.2021, ora 9.00 

304 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Ene Razvan Ionut, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Biroul informatica al Consiliului Judetean Dambovita 

303 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Georgescu Florin Stefanita, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 4 la Biroul informatica al Consiliului Judetean Dambovita 

302 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Pausan Aura, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1 la 

Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

301 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Nitoi Alexandra, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de vechime 

4 la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 



300 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Visan Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

299 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial ai doamnei Sandu Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 

la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

298 29-01-2021 
DISPOZTTIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Rizea Vasilica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea functiilor publice al Consiliului Judetean Dambovita 

297 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Neagu Veronica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

5 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea functiilor publice al Consiliului Judetean Dambovita 

296 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dobrescu Florina Milka, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea functiilor publice al Consiliului Judetean Dambovita 

295 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Militaru Catalina Izabela, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul audit public intern al Consiliului Judetean Dambovita 

294 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tudorache Catalin Gabriel, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul audit public intern al Consiliului Judetean Dambovita 

293 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Popescu Florinela, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

5 la Compartimentul audit public intern al Consiliului Judetean Dambovita 

292 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Tabarca Raluca Simona, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul sport, turism, tineret, asociatii, fundatii, ordine publica din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

291 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Anca Andrei Alin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

3 la Compartimentul sport, turism, tineret, asociatii, fundatii, ordine publica din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului 

Judetean Dambovita 

290 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Barburiceanu Silviu, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Compartimentui coordonare institutii publice, societati comerciale din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului 

Judteean Dambovita 

289 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Constantin Ionut Constantin, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia 

de vechime 1 la Compartimentul coordonare institutii publice, societati comerciale din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului 

Judetean Dambovita 

288 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stablirea venitului salarial al domnului Popescu Constantin Eugen, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului 

a Consiliului Judetean Dambovita 

287 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Marinescu Ionela, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de 

vechime 2 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

286 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Toma Ionescu Elena Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia 

de vechime 3 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului 

a Consiliului Judetean Dambovita 

285 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Sirboiu Elena, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului 

Judetean Dambovita 



284 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Badea Ion, consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

283 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Papari Ion, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului 

Judetean Dambovita 

282 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Banulescu Iustina Ionela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

281 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Voicu Gheorghe Florin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

280 29-01-2021 

DISPOZItIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stefanoiu Camelia Viorica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

279 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Jianu Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului 

Judetean Dambovita 

278 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului saiarial al doamnei Dumitrache Simona Olguta, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 5 la Serviciul administratie publica, secretariat si relatii cu pubiicul din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a 

Consiliului Judetean Dambovita 

277 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Oltei Lavinia, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Serviciul administratie publica, secretariat si relatii cu publicul din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a Consiliului 

Judetean Dambovita 

276 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Radu Madalina Cristina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Serviciul administratie publica, secretariat si relatii cu publicul din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a 

Consiliului Judetean Dambovita 

275 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Oprescu Roxana Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul 

administratie publica, secretariat si relatii cu publicul din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a Consiliului Judetean 

Dambovita 

274 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Costea Ionela Cristina, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie 

publica a Consiliului Judetean Dambovita 

273 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Zamsa Emil, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie 

publica a Consiliului Judetean Dambovita 

272 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Musat Giorgiana, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Serviciul juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie 

publica a Consiliului Judetean Dambovita 

271 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Vatase Bogdan, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Serviciul juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie 

publica" a Consliului Judetean Dambovita 

270 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ion Ana Rebeca, consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul 

juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a Consiliului 

Judetean Dambovita 



269 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Toader Claudiu Catalin, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 4 la Serviciul juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, 

administratie publica a Consiliului Judetean Dambovita 

268 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitutui salarial al doamnei Zaharia Denisa, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Serviciul juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie 

publica a Consiliului Judetean Dambovita 

267 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Salcianu Silvia, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul juridic, contencios, coordonare autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie 

publica a Consiliului Judetean Dambovita 

266 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea ventului salarial al doamnei Predescu Andreea Raluca, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul protectia mediului si gestiunea deseurilor din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului 

Judetean Dambovita 

265 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Anghel Horia luiian, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de 

vechime 1 la Compartimentul autorizatii, avize, sesizari, control, disciplina in constructii din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului 

a Consiliului Judetean Dambovita 

264 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Musat Iulian, referent, clasa III, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Compartimentul autorizatii, avize, sesizari, control, disciplina in constructii din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

263 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Bucur Maria Mirela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul autorizatii, avize, sesizari, control, disciplina in constructii din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului 

a Consiliului Judetean Dambovita 

262 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gheboianu Stelian Cosmin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 4 la Compartimentul cadastru si gestiunea localitatilor din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului 

Judetean Dambovita 

261 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Stefan Emilian Catalin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Compartimentul cadastru si gestiunea localitatilor din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean 

Dambovita 

260 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Vaduva George Eugen, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de 

vechime 1 la Compartimentul cadastru si gestiunea localitailor din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean 

Dambovita 

259 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Turloiu Rares Alexandru, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean 

Dambovita 

258 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Chirita Elena, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

257 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Gica Adriana, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

256 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Marinescu Livia Gabriela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean 

Dambovita 

255 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dimitriu Maria, referent, clasa III, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Serviciul utilitati publice - Compartimentul dezvoltare locala si coordonare autoritati publice din cadrul Directiei generale infrastructura locala 

a Consiliului Judetean Dambovita 

254 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Popa Mihai, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Serviciul uiilitati publice - Compartimentul dezvoltare locala si coordonare autoritati publice din cadrul Directiei generale infrastructura locala a 

Consiliului Judetean Dambovita 



253 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Savel lulian, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Serviciul utilitati publice - Compartimentul dezvoltare locala si coordonare autoritati publice din cadrul Directiei generale infrastructura locala a 

Consiliului Judetean Dambovita 

252 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stan Ionelia Alexandrina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul utilitati publice - Compartimentul dezvoltare locala si coordonare autoritati publice din cadrul Directiei generale 

infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

251 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Bogoi Ervie, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 la 

Serviciul utilitati publice - Compartimentul monitorizare si statistica din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 

250 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gheboianu Grigore, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul utilitati publice - Compartimentul monitorizare si statistica din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului 

Judetean Dambovita 

249 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domuului Cristea Ionut, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1 la 

Compartimentul transport si siguranta circulatiei din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

248 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial ai domnului Bobe Gheorghe, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

5 la Compartimentul transport si siguranta circulatiei din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

247 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Negoescu Florin Costin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Compartimentul transport si siguranta circulatiei din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 

246 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gheboianu Catalin Marian, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 3 la Compartimentul monitorizare investitii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

245 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului saiarial al domnului Dumitru George Dan, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul monitorizare investitii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

244 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Lupescu Viorica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

5 la Compartimentul programare si contractare investitii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

243 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Pana Adrian, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 la 

Compartimentul programare si contractare investitii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

242 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stoica Larisa Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de 

vechime 3 la Compartimentul proiectare si avizare documentatii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 

241 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitru Florentina Georgeta, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 5 la Compartimentul proiectare si avizare documentatii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 

240 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Bodrug Eugen Mihai, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Serviciul drumuri si poduri - Compartimentul lucrari si servicii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului 

Judetean Dambovita 

239 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Trandafir Liviu, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Serviciul drumuri si poduri - Compartimentul lucrari si servicii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 

238 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tuinea Eduard, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Serviciul drumuri si poduri - Compartimentul lucrari si servicii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 



237 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Musat Elena, referent, clasa III, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Serviciul drumuri si poduri - Compartimentul monitorizare asocieri din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 

236 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stan Florina Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Serviciul drumuri si poduri- Compartimentul monitorizare asocieri din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului 

Judetean Dambovita 

235 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Mocanu Adrian Victor, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul drumuri si poduri - Compartimentul monitorizare asocieri din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului 

Judetean Dambovita 

234 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Craciun Cristiana, referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Compartimentul centralizare si monitorizare contracte din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean 

Dambovita 

233 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Prunache Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Compartimentul centralizare si monitorizare contracte din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

232 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Turlea Ana Maria, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesiona! asistent, 

gradatia de vechime 2 la Compartimentul achizitii publice de produse din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

231 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Apostol Aurelia, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Compartimentul achizitii publice de produse din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

230 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Cocolici Gabriela Carmen, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul achizitii publice de produse din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean 

Dambovita 

229 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Sandu Mihaela, referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 3 la Serviciul achizitii publice de lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

228 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Diaconu Cristina, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 4 la Serviciul achizitii publice de lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

227 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Amuzan Gheorghe Ionut, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 3 la Serviciul achizitii publice de lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean 

Dambovita 

226 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tudor Florian Codrut, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul achizitii publice de lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

225 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Amuzescu Aurora Violeta, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 3 la Serviciul achizitii pubiice de lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii pubiice a Consiliului Judetean 

Dambovita 

224 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ciulei Loredana Fiorina, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesionai 

superior, gradatia de vechime 4 la Serviciul achizitii publice de lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean 

Dambovita 

223 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ionete Constanta Gabriela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 3 la Serviciul pregatire si monitorizare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean 

Dambovita 

222 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Badea Cosmina Georgiana, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 4 la Serviciul pregatire si monitorizare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean 

Dambovita 



221 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului saiarial al doamnei Dragomir Luminita Elena, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Serviciul pregatire si monitorizare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean 

Dambovita 

220 29-01-2021 

DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Tanasescu Roxana Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul pregatire si monitorizare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean 

Dambovita 

219 29-01-2021 
DISPOZITIE privind slabilirea venitului salarial al domnului Stoica Mihai, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la 

Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

218 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Pavel Ruxandra, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

3 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

217 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stanciu Carmen Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

216 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Buleandra Vicentia Viorica, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de 

vechime 2 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

215 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Gagiu Anda, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la 

Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

214 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Molceanu Adina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

3 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

213 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Dragomir Mugurel, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

212 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tudor Dumitru Catalin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

211 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Gagiu Maria Angela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

210 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Cazacu Carmen Georgiana, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 4 la Compartimentul impozite, taxe si creante bugetare din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

209 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Turneanu Mihai Emil, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de 

vechime 4 la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

208 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gabrian Alexandru Constantin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 4 la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

207 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Miritoiu Izabela Dolores, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

206 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Vasile Aura Claudia, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

205 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Vasile Ana Raluca, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 4 la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 



204 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dureci Cristina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 

la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

203 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Neagoe Mariana Nicoleta, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

202 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Marculescu Alina Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

201 29-01-2021 
DISPOITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Nanciu Nicolae, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 

la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

200 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Bragau Tomescu Ribana Mirela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 4 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

199 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Panasiu Alexandra, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

198 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitru Florina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 

5 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

197 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Baba Neacsa Ilie Dorina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

196 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Rosu Doina Melania, consilier, clasa I, gradul profesionai superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

195 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Oproescu Matei Bogdan, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 2 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

194 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Nicolae Gabriel, sef birou, gradul II la Biroul informatica al Consiliului Judetean 

Dambovita 

193 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ivanov Oana Catalina, sef birou, gradul II la Biroul comunicare, relatii externe al 

Consiliului Judetean Dambovita 

192 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stan Manuela Doralina, sef birou, gradul II la Biroul managementul resurselor 

umane, monitorizarea functiilor publice al Consiliului Judetean Dambovita 

191 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stoica Dorina, director executiv, gradul II la Directia administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

190 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Coman Constanta Raluca, sef serviciu, gradul II la Serviciul administratie publica, 

secretariat si relatii cu publicul din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a Consiliului Judetean Dambovita 

189 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stan Alice Maria, sef serviciu, gradul II la Serviciul juridic, contencios, coordonare 

autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica a Consiliului Judetean Dambovita 

188 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitru Alexandra Roxana, director executiv, gradul II la Directia juridica, 

contencios, administratie publica a Consiliului Judetean Dambovita 

187 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tonea Ovidiu, sef serviciu, gradul II la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului 

din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 



186 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Bate Teodor Mihai, arhitect sef al judetului Dambovita, gradul II la Directia urbanism 

si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

185 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tudorache George Daniel, sef serviciu, gradul II la Serviciul utilitati publice din 

cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

184 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Paduraru Silviu Ionut, sef serviciu, gradul II la Serviciul drumuri si poduri din cadrul 

Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

183 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Nitescu Elena, director general adjunct, gradul II la Directia generala infrastructura 

locala a Consiliului Judetean Dambovita 

182 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Cirstoiu Jean, director general adjunct, gradul II la Directia generala infrastructura 

locala a Consiliului Judetean Dambovita 

181 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Dinu Vasile, director general, gradul II la Directia generala infrastructura locala a 

Consiliului Judetean Dambovita 

180 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Lenkiewicz Georgiana, sef serviciu, gradul II la Serviciul achizitii publice de lucrari si 

servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

179 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Radu Sorin Adrian, director executiv, gradui II la Directia achizitii publice a 

Consiliului Judetean Dambovita 

178 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Breazu Madalina, sef serviciu, gradul II la Serviciul pregatire si monitorizare proiecte 

cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

177 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Sandu Ionela, sef serviciu, gradul II la Serviciul implementare proiecte cu finantare 

externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 

176 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gilia Valeriu Florin, director executiv, gradul II la Directia programe europene a 

Consiliului Judetean Dambovita 

175 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gagiu Alin Marian, pe perioada exercitarii temporare a functiei publice de 

conducere vacanta de sef serviciu, gradul II la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

174 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Stan Sorin Dragos, sef serviciu, gradul II la Serviciul financiar, contabilitate din 

cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

173 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Igescu Carmen Emilia, director executiv, gradul II la Directia economica, buget a 

Consiliului Judetean Dambovita 

172 29-01-2021 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Popa Stanescu Danut Nicolae, pe perioada exercitarii temporare a functiei publice 

de conducere vacanta de secretar general al judetului Dambovita, gradul II al Consiliului Judetean Dambovita 

171 29-01-2021 
DISPOZITIE privind delegarea atributiilor corespunzatoare functiei publice de conducere vacante de director general al Directiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita 

170 29-01-2021 

DISPOZITIE privind modificarea componentei comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului de servicii nr.l 92/03. 08.2020 avand ca 

obiect „Studiu privind estimarea potentialului de colectare separata a biodeseurilor si a potentialului de compostare individuala la nivelul 

judetului Dambovita, pentru perioada 2020 - 2025" 



169 29-01-2021 
DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei BUCUR CRISTIANA din functia publica de conducere de director 

general, gradul II al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita 

168 28-01-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al doamnei SANDU IONELA 

167 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea reprezentantului Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita ca membru supleant in Consiliul de Administratie 

al Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste 

166 27-01-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie in cadrul contractului de prestari servicii nr. 414/427/16.12.2020 pentru proiectul 

,,DINAMIC - Dambovita - interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, competente" 

165 27-01-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 487/07.10.2020 privind 

constituirea comisiei de receptie pentru proiectul ,,DINAMIC - Dambovita — interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, 

interconectivitate, competente" 

164 27-01-2021 
DISPOZITIE privind desemnarea d-nei Carmen Emilia Igescu pentru a face parte din Comisia de Cenzori a Agentiei pentru Dezvoltare 

Regionala Sud Muntenia 

163 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Voicu Gheorghe Florin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituţii publice, SSM şi SU 

162 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Constantin Ionuţ Constantin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

asistent, gradaţia de vechime 1 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituţii publice, SSM şi SU 

161 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Mureşan Florina Ramona în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, 

gradaţia de vechime 2 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituţii publice, SSM şi SU 

160 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Rizea Vasilica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 

de vechime 5 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituţii publice, SSM şi SU 

159 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Neagu Veronica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 

de vechime 5 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituţii publice, SSM şi SU 

158 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Dobrescu Florina Milka în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul resurse umane, coordonare instituţii publice, SSM şi SU 

157 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Niţoi Alexandra în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia 

de vechime 4 la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe - Compartimentul imagine, relaţii externe 

156 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Vişan Mihaela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 

de vechime 5 la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe - Compartimentul imagine, relaţii externe 

155 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Radu Mioara Margareta în funcţia contractuală de execuţie de curier, treapta profesională I, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe - Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul 

154 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Genoiu Elena Violeta în funcţia contractuală de execuţie de arhivar, treapta profesională I, gradaţia de 

vechime 3 la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe - Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul 

153 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Dumitrache Simona Olguţa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe - Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul 



152 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Oltei Lavinia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe - Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul 

151 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Radu Madalina Cristina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe-Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul 

150 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Oprescu Roxana Mihaela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent 

la Serviciul imagine, relaţii cu presa, ONG şi relaţii externe-Compartimentul secretariat şi relaţii cu publicul 

149 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Bărburiceanu Silviu în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 la Serviciul tineret, sport, turism, asociaţii, fundaţii, coordonare SC din cadrul Direcţiei juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului 

148 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Tăbârcă Raluca Simona în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Serviciul tineret, sport, turism, asociaţii, fundaţii, coordonare SC din cadrul Direcţiei juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului 

147 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Anca Andrei Alin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 3 la Serviciul tineret, sport, turism, asociaţii, fundaţii, coordonare SC din cadrul Direcţiei juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului 

146 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Cernat Victor Ovidiu în funcţia contractuală de execuţie de şofer, treapta profesională I, gradaţia de 

vechime 3 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

145 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Ciobanu Gheorghe în funcţia contractuală de execuţie de şofer, treapta profesională I, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

144 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Bâzoi Marian în funcţia contractuală de execuţie de şofer, treapta profesională 1, gradaţia de vechime 5 

la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

143 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Diaconu Gheorghiţă în funcţia contractuală de execuţie de şofer, treapta profesională I, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

142 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Sîrboiu Aurel în funcţia contractuală de execuţie de şofer, treapta profesională I, gradaţia de vechime 5 

la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

141 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Genoiu Gheorghe Silviu în funcţia contractuală de execuţie de şofer, treapta profesională I, gradaţia de 

vechime 4 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

140 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Toma Ionescu Elena Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

asistent, gradaţia de vechime 3 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

139 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Popescu Constantin - Eugen în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

138 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Marinescu Ionela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, 

gradaţia de vechime 2 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

137 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Sîrboiu Elena în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

136 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Bănulescu Iustina - Ionela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I , gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 



135 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Ştefănoiu Camelia - Viorica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

134 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Jianu Maria în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul administrarea patrimoniului din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

133 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Costea Ionela - Cristina în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

132 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Muşat Giorgiana în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

131 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Vătase Bogdan în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

130 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Toader Claudiu - Cătălin în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

129 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Ion Ana Rebeca în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la 

Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

128 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Zaharia Denisa în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 3 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

127 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Popa Stănescu Dănuţ Nicolae în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I,  gradul 

profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

126 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Sălcianu Silvia în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

125 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Stan Alice Maria în funcţia publică de conducere de şef serviciu, gradul II la Serviciul juridic, contencios 

din cadrul Direcţiei juridică, contencios, administrarea patrimoniului 

124 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Anghel Horia Iulian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, 

gradaţia de vechime 1 la Compartimentul disciplina în construcţii, avize şi autorizaţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

123 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Muşat Iulian în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Compartimentul disciplina în construcţii, avize şi autorizaţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

122 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Bucur Maria Mirela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Compartimentul disciplina în construcţii, avize şi autorizaţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

121 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Gheboianu Stelian Cosmin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

120 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Ştefan Emilian Cătălin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

119 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Văduva George Eugen în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, 

gradaţia de vechime 1 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

118 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Ţurloiu Rareş Alexandru în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 Ia Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 



117 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Chiriţă Elena în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 Ia Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

116 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Gică Adriana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

115 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Marinescu Livia Gabriela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

114 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Tonea Ovidiu în funcţia publică de conducere de şef serviciu, gradul II la Serviciul urbanism, 

amenajarea teritoriului şi cadastru din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului 

113 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Bâte Teodor Mihai în funcţia publică de conducere de arhitect şef al judeţului Dâmboviţa, gradul II la 

Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului 

112 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Cristea Ionuţ în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de 

vechime 1 la Biroul autoritatea judeţeană de transport şi siguranţa circulaţiei din cadrul Direcţiei tehnice 

111 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Bobe Gheorghe în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 

de vechime 5 la Biroul autoritatea judeţeană de transport şi siguranţa circulaţiei din cadrul Direcţiei tehnice 

110 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Negoescu Florin Costin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 3 la Biroul autoritatea judeţeană de transport şi siguranţa circulaţiei din cadrul Direcţiei tehnice 

109 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Predescu Andreea Raluca în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

108 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Zamşa Emil în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul utilităţi publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

107 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Săvel Iulian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul utilităţi publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

106 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Stan Ionelia Alexandrina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

105 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Bogoi Ervie în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 4 la Serviciul utilităţi publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

104 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Butuligă Cristian Marius în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 2 la Serviciul utilităţi publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

103 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Gheboianu Grigore în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

102 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Tudorache George Daniel în funcţia publică de conducere de şef serviciu, gradul II la Serviciul utilităţi 

publice, protecţia mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei tehnice 

101 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Stoica Larisa Mihaela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, 

gradaţia de vechime 3 la Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii - Compartimentul proiectare şi avizare 

documentaţii din cadrul Direcţiei tehnice 



100 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Dumitru Florentina Georgeta în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii -Compartimentul proiectare şi 

avizare documentaţii din cadrul Direcţiei tehnice 

99 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Bodrug Eugen Mihai în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 4 la Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii - Compartimentul drumuri şi poduri din cadrul 

Direcţiei tehnice 

98 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Trandafir Liviu în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 

de vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii -Compartimentul drumuri şi poduri din cadrul Direcţiei 

tehnice 

97 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Ţuinea Eduard în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 

de vechime 5 Ia Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii - Compartimentul drumuri şi poduri din cadrul Direcţiei 

tehnice 

96 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Muşat Elena în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii -Compartimentul drumuri şi poduri din cadrul Direcţiei 

tehnice 

95 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Stan Florina Maria în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 3 la Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii -Compartimentul drumuri şi poduri din cadrul 

Direcţiei tehnice 

94 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Mocanu Adrian Victor în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri judeţene, proiectare şi avizare documentaţii - Compartimentul drumuri şi poduri din cadrul 

Direcţiei tehnice 

93 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Diaconu Cristina în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 4 Ia Serviciul achiziţii publice 

92 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Amuzan Gheorghe - lonuţ în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul 

profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul achiziţii publice 

91 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Tudor Florian - Codruţ în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul 

profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul achiziţii publice 

90 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Amuzescu Aurora - Violeta în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul 

profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul achiziţii publice 

89 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Ciulei Loredana - Florina în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul 

profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul achiziţii publice 

88 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Musteaţă Maria în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional 

asistent, gradaţia de vechime 1 la Serviciul achiziţii publice 

87 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Lenkiewicz Georgiana în funcţia publică de conducere de şef serviciu, gradul II la Serviciul achiziţii 

publice 

86 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Crăciun Cristiana în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul monitorizare investiţii, centralizare şi monitorizare contracte din cadrul Direcţiei de strategii, 

programe şi investiţii 

85 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Prunache Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Compartimentul monitorizare investiţii, centralizare şi monitorizare contracte din cadrul Direcţiei de strategii, 

programe şi investiţii 



84 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Lupescu Viorica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 

de vechime 5 la Compartimentul monitorizare investiţii, centralizare şi monitorizare contracte din cadrul Direcţiei de strategii, programe şi 

investiţii 

83 27-01-2021 
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Pană Adrian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de 

vechime 4 la Compartimentul monitorizare investiţii, centralizare şi monitorizare contracte din cadrul Direcţiei de strategii, programe şi investiţii 

82 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Gheboianu Cătălin Marian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul monitorizare investiţii, centralizare şi monitorizare contracte din cadrul Direcţiei de strategii, 

programe şi investiţii 

81 27-01-2021 

DISPOZIŢIE privind numirea domnului Dumitru George Dan în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradaţia de vechime 5 la Compartimentul monitorizare investiţii, centralizare şi monitorizare contracte din cadrul Direcţiei de strategii, 

programe şi investiţii 

80 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Tanasescu Roxana Maria in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Compartimentul accesare fonduri europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

79 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Dimitriu Maria in functia publica de executie de referent, clasa III, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 5 la Serviciul programe nationale din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

78 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Popa Mihai in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 5 la Serviciul programe nationale din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

77 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Ionete Constanta Gabriela in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 3 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

76 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Badea Cosmina Georgiana in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 4 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

75 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Dragomir Luminita Elena in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 3 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

74 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Gagiu Maria Angela in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

73 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Stoica Mihai in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

72 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Pavel Ruxandra in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 3 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

71 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Stanciu Carmen Daniela in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

70 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Buleandra Vicentia Viorica in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional 

asistent, gradatia de vechime 2 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

69 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Gagiu Anda in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de 

vechime 3 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

68 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Molceanu Adina in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 3 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 



67 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Dragomir Mugurel in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 3 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

66 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Tudor Dumitru Catalin in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul programe europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

65 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Cazacu Carmen Georgiana in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 4 la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica 

64 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Turneanu Mihai Emil in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, 

gradatia de vechime 4 la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica 

63 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Gabrian Alexandru Constantin in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 4 la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica 

62 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Miritoiu Izabela Dolores in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica 

61 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Vasile Aura Claudia in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesionai superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica 

60 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Vasile Ana Raluca in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 4 la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica 

59 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Dureci Cristina in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 4 la Serviciul buget, taxe si impozite din cadrul Directiei economica 

58 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Oproescu Matei Bogdan in functia publica de executie de consilier, clasa II, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 2 la Serviciul financiar, contabilitate — Biroul financiar din cadrul Directiei economica 

57 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Nanciu Nicolae in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 4 la Serviciul financiar, contabilitate — Biroul financiar din cadrul Directiei economica 

56 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Bragau Tomescu Ribana Mirela in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 4 la Serviciul financiar, contabilitate — Biroul financiar din cadrul Directiei economica 

55 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Panasiu Alexandra in functia publica de executie de conslier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate —Biroul financiar din cadrul Directiei economica 

54 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Gagiu Alin Marian in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 4 la Serviciul financiar, contabilitate-Biroul financiar din cadrul Directiei economica 

53 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Neagoe Mariana Nicoleta in functia pubiica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate — Biroul contabilitate din cadrul Directiei economica 

52 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Marculescu Alina Maria in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 3 la Serviciul financiar, contabilitate — Biroul contabilitate din cadrul Directiei economica 

51 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Dumitru Florina in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia 

de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate — Biroul contabilitate din cadrul Directiei economica 

50 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Baba Neacsa Ilie Dorina in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate- Biroul contabilitate din cadrul Directiei economica 



49 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Rosu Doina Melania in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate-Biroul contabilitate din cadrul Directiei economica 

48 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Stan Sorin Dragos in functia publica de conducere de sef serviciu, gradul II la Serviciul financiar, 

contabilitate din cadrul Directiei economice 

47 27-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Igescu Carmen Emilia in functia publica de conducere de director executiv, gradul II la Directia 

economica 

46 27-01-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in judetul 

Dambovita" 

45 26-02-2021 DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale administrativa a doamnei TINTAR PAULINA-PUIA 

44 26-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea doamnei Stoica Dorina in functia publica de conducere de sef serviciu, gradul II la Serviciul administrarea 

patrimoniului din cadrul Directiei juridica, contencios, administrarea patrimoniuiui 

43 26-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Cirstoiu Jean in functia publica de conducere de sef birou, gradul II la Biroul autoritatea judeteana de 

transport si siguranta circulatiei din cadrul Directiei tehnice 

42 26-01-2021 DISPOZITIE privind numirea domnului Dinu Vasile in functia publica de conducere de director executiv, gradul II la Directia tehnica 

41 26-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului Gilia Valeriu Florin in functia publica de conducere de sef serviciu, gradul II la Serviciul programe 

europene din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

40 26-01-2021 

DISPOZITIE privind eliberarea doamnei Ivanov Oana Catalina din functia publica de conducere de sef birou, gradul II la Biroul comunicare, 

relatii externe si numirea in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Compartimentul imagine, relatii externe din cadrul Serviciului imagine, relatii cu presa, ONG si relatii externe 

39 26-01-2021 

DISPOZITIE privind eliberarea doamnei Stan Manuela Doralina din functia publica de conducere de sef birou, gradul II la Biroul managementul 

resurselor umane, monitorizarea functiilor publice si numirea in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Compartimentul resurse umane, coordonare institutii publice, SSM si SU 

38 26-01-2021 

DISPOZITIE privind eliberarea doamnei Coman Constanta Raluca din functia publica de conducere de sef serviciu, gradul II la Serviciul 

administratie publica, secretariat si relatii cu publicul din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica si numirea in functia publica 

de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul secretariat si relatii cu publicul din 

cadrul Serviciului imagine, relatii cu presa, ONG si relatii externe 

37 26-01-2021 

DISPOZITIE privind eliberarea doamnei Dumitru Alexandra Roxana din functia publica de conducere de director executiv, gradul II la Directia 

juridica, contencios, administratie publica si numirea in functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, 

gradatia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios din cadrul Directiei juridica, contencios, administrarea patrimoniului 

36 26-01-2021 

DISPOZITIE privind etiberarea domnului Paduraru Silviu Ionut din functia publica de conducere de sef serviciu, gradul II la Serviciul drumuri si 

poduri din cadrul Directiei generale infrastructura locala si numirea in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional 

superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul drumuri si poduri— Serviciul drumuri si poduri judetene, proiectare si avizare documentatii 

din cadrul Directiei tehnice 

35 26-01-2021 

DISPOZITIE privind eliberarea doamnei Nitescu Elena din functia publica de conducere de director general adjunct, gradul II la Directia 

generala infrastructura locaia si numirea in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 

la Serviciul programe nationale din cadrul Directiei de strategii, programe si investitii 

34 26-01-2021 

DISPOZITIE privind eliberarea domnului Radu Sorin Adrian din functia publica de conducere de director executiv, gradul II la Directia achizitii 

publice si numirea in functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

Serviciul achizitii publice 



33 26-01-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean nr.229/18.04.2019 privind organizarea circuitului 

documentelor in vederea aplicarii prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

32 25-01-2021 
DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Sandu Mihaela prin eliberare din functia publica de executie de consilier, clasa 

I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

31 25-01-2021 

DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al domnului Papari Ion prin eliberare din functia publica de executie de consilier, clasa I, 

gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU din cadrul 

Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita 

30 25-01-2021 

DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Cocolici Gabriela - Carmen prin eliberare din functia publica de executie de 

consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul achizitii publice de produse din cadrul 

Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

29 25-01-2021 

DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Apostol Aurelia prin eliberare din functia publica de executie de consilier 

achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul achizitii publice de produse din cadrul Directiei 

achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

28 25-01-2021 
DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Pausan Aura prin eliberare din functia publica de executie de consilier, clasa I, 

gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1 la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

27 25-01-2021 

DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al domnului Badea Ion prin eliberare din functia publica de executie de consilier juridic, 

clasa I, gradul profesional principal, gradatia de vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, SSM si SU 

din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita 

26 25-01-2021 

DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al doamnei Sandu Mihaela prin eliberare din functia publica de executie de referent de 

specialitate, clasa II, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la Serviciul achizitii publice de lucrari si servicii din cadrul Directiei 

achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

25 25-01-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al doamnei TURLEA ANA - MARIA 

24 22-01-2021 DISPOZITIE privind nominalizarea obiectivelor date in paza Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita 

23 21-01-2021 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 27.01.2021, ora 14°° 

22 21-01-2021 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie aferenta obiectivului S - Servicii de sanatate pentru proiectul 3,Integrare prin educatie si 

ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

21 21-01-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat in data de 25 - 27 ianuarie 2021 pentru ocuparea postului de 

medic, specialitatea cardiologie (medic rezident anul V), norma intreaga - Sectia Cardiologie, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Targoviste, publicat in Viata Medicala nr. 6/14.02.2020 

20 9-01-2021 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei BALINT VALENTINA 

19 19-01-2021 
DISPOZITIE privind modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.366/13.07.2020 privind 

organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu al Consiliului Judetean Dambovita 

18 18-01-2021 

DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu al domnului ZAMSA EMIL, consilier juridic la Serviciul juridic, contencios, coordonare 

autoritati locale, executari silite din cadrul Directiei juridica, contencios, administratie publica, prin mutarea definitiva la Serviciul utilitati publice 

- Compartimentul dezvoltare locala si coordonare autoritati publice din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean 

Dambovita 



17 15-01-2021 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.565/26.11.2020 privind constituirea 

echipei de implementare pentru proiectul "DINAMIC — Dambovita — interactluni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, 

competente" 

16 15-01-2021 DISPOZITIE privind delegarea unor atributii vicepresedintilor Consiliului Judetean Dambovita si secretarului general al judetului Dambovita 

15 14-01-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul organizat in data de 21 

ianuarie 2021 potrivit art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea 

numirii in noile functii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior (5 posturi) din cadrul Serviciului administrarea patrimoniului 

14 14-01-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul organizat in data de 21 

ianuarie 2021 potrivit art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea 

numirii in noile functii publice de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Compartimentului imagine, relatii externe 

13 14-01-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul organizat in data de 21 

ianuarie 2021 potrivit art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/201 9 privind Codul adminlstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea 

numirii in noile functii publice de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior (5 posturi) din cadrul Serviciului achizitii publice 

12 13-01-2021 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului de servicii nr.384/3161/30.12.2019 

11 13-01-2021 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

10 13-01-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei BREAZU MADALINA 

9 08-01-2021 DISPOZITIE privind aprobarea deficitului anului 2020 al Sectiunii de Dezvoltare 

8 08-01-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei SANDU IONELA 

7 08-01-2021 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei GAGIU MARIA - ANGELA 

6 07-01-2021 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de servicii nr. 174/17.07.2020 aferent 

proiectului "SI TU CONTEZI! - Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita, prin 

inteventii armonizate cu nevoile acestora 

5 07-01-2021 DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale administrativa a domnului HAROMSZEKI GABRIEL-FLORIN 

4 07-01-2021 

DISPOZITIE pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea examenului pentru functionarii publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Dambovita ale caror functii au fost supuse reorganizarii potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Judetean 

Dambovita nr. 276/21.12.2020 

3 05-01-2021 

DISPOZITIE privind avansarea domnului TURLOIU RARES - ALEXANDRU, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 

la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a 

trecerii intr-o alta transa de vechime in munca  

2 05-01-2021 
DISPOZITIE privind numirea domnului jr. IONITA STEFAN in functia contractuala de conducere temporar-vacanta de director al Serviciului 

Public Judetean de Paza Dambovita 

1 04-01-2021 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul POPA - STANESCU DANUT - NICOLAE a functiei publice de conducere 

specifice vacanta de secretar general al judetului-Dambovita 



 


