
 

613 31-12-2020 
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 

612 31-12-2020 DISPOZITIE privind schimbarea numelui pe cale administrativa a doamnei POPESCU ILONA-MARIA 

611 31-12-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului SUGEAN MARIUS 

610 31-12-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de doamna GHINEA ELENA-ANDREEA 

609 31-12-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei SUGEAN VIORICA-IRINA 

608 30-12-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul GAGIU ALIN - MARIAN a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu la Serviciul buget din cadrul Directiei 

economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

607 30-12-2020 
DISPOZITIE privind acordarea unui spor la salariul de baza 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 

606 29-12-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgente, din cadrul Spitalului Judetean de 

Urgenta Targoviste" 

605 29-12-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului ANDREI ALEXANDRU-IONUT 

604 29-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor pentru obiectivul ,,Reabilitare Corp C5 din cadrul Centrului de Servicii Sociale Gaesti" - lucrari de intretinere firida distributie 

energie elctrica (inclusiv racord electric) 

603 28-12-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara, convocata de indata, luni, 28.12.2020, ora 14.30 

602 23-12-2020 
DISPOZITIE pentru constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului nr. 244/483/2020 pentru „ Servicii de consultanta pentru elaborarea si derularea procedurilor de 

achizitii in vederea delegarii gestiunii serviciulul public de transport de persoane la nivelul judetului Dambovita" 

601 21-12-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al domnului POPA - STĂNESCU DĂNUȚ - NICOLAE 

600 21-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) pentru obiectivul: "Modernizare DJ 503 și DJ 611 

pe traseul limită județ Teleorman - Glogoveanu - Fierbinți - limită județ Argeș - Etapa a II-a" 



599 18-12-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componenței Unității de Implementare a Proiectului,,SI TU CONTEZI! — Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale pentru elevii cu dizabilități și CES din 

județul Dâmbovița prin intervenții armonizate cu nevoile acestora" Cod SMIS 106981 

598 17-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea componenței comisiei de monitorizare pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021 — 2023 în cadrul proiectului ,,DINAMIC — Dâmbovița — 

interactiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competențe” 

597 15-12-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al doamnei VASILE ANA - RALUCA 

596 15-12-2020 
DISPOZITIE privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei PARVU CARMEN - MARIA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul 

proiectare si avizare documentații din cadrul Direcției generale infrastructură locală a Consiliului Județean Dâmbovița 

595 15-12-2020 

DISPOZIȚIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 499/12.12.2019 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor prevăzute În cadrul 

contractului nr. 87/14/21.05.2019, având ca obiect, servicii de raportare a progresului în implementarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea Și extinderea Unitații de Primiri Urgențe din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște" 

594 15-12-2020 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Județean Dâmbovița în ședință ordinară în data de 21.12.2020, ora 14  

593 15-12-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a bunurilor mobile care au facut obiectul Proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița",cod SMIS 11993 

592 14-12-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului VĂDUVA GEORGE - EUGEN 

591 11-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "S-Servicii de sanatate" pentru proiectul 

,,Integrare prin educate și ocupare în județulDambovița"POCU/13S/4/l/115130, proiect fmantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

590 11-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului de servicii nr. 192/03.08.2020 pentru ,,Studiu privind estimarea potentialului de colectare separata a 

biodeseurilor si a potentialului de compostare individuală la nivelul judetului Dâmbovița, pentru perioada 2020-2025”  

589 10-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de recepție la tenninarea lucrarilor de demolare pentru cladirile cu indicativele C2, C3, C43 C5, C6, aferente imobilului situat în comuna Brănești, sat 

Priboiu, Aleea Sinaia nr.3-4 A 

588 10-12-2020 DISPOZIȚIE privind constituirea comisiilor de reevaluare a patrimoniului Consiliului Județean Dâmbovița pentru anul 2020  

587 10-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat în data de 16-18 decembrie 2020 în vederea ocupării postului de medic specialist, normă întreagă, 

specialitatea ortopedie pediatrică - Secția Chirurgie Generală —Compartiment chirurgie și ortopedie infantilă, din cadrul Spitalului Judetean de Urgență Târgoviște  

586 10-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 30 decembrie 2020 pentru ocuparea functiei 

contractuale de conducere temporar vacante de Director al Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita 

585 09-12-2020 DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului IVANOFF IVAN VASILE din functia publica de conducere de secretar general al judetului Dambovita 



584 10-12-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei ION ANA - REBECA 

583 08-12-2020 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, miercuri, 09.12.2020, ora 8:30 

582 04-12-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a bunurilor imobile Retea iluminat public in zona Drum de legatura DJ 720E Gara Targoviste Sud - Centura Municipiului Targoviste si 

Drum de legatura DJ 720E Gara Targoviste Sud - Centura Municipiului Targoviste din domeniul public al judetului Dambovita in domeniul public al municipiului Targoviste 

581 04-12-2020 DISPOZITIE pnvind imputernicirea doamnei Igescu Carmen Emilia pentru utilizarea autoturismului DB O6 CJD 

580 04-12-2020 

DISPOZITIE privind modificarea comisiei de receptie a serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul 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" 

579 04-12-2020 

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 dejudet 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 

578 04-12-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor m 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" 

577 03-12-2020 DISPOZITIE privind rectificarea bugetului propriu al judetului, in trimestrul IV 2020 

576 03-12-2020 

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 

575 03-12-2020 DISPOZITIE privind numirea domnului GEORGESCU FLORIAN-DAN in functia de manager interimar al Centrului Judetean de Cultura Dambovita 

574 02-12-2020 
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 

573 02-12-2020 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei NITOI ALEXANDRA, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de vechime 3 la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean 

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

572 02-12-2020 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei PRUNACHE DANIELA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 la Compartimentul centralizare si monitorizare contracte 

din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

571 02-12-2020 
DISPOZITIE privind avansarea domnului GABRIAN ALEXANDRU CONSTANTIN, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la Serviciul buget din cadrul Dlrectiei 

economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 



570 02-12-2020 
DISPOZITIE privind avansarea domnului NANCIU NICOLAE, consilier, clasa I,gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 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 

569 02-12-2020 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei BRAGAU-TOMESCU RIBANA - MIRELA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 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 

568 02-12-2020 

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" Cod 

SMIS 117822 

567 27-11-2020 
DISPOZITIE privind aprobarea propunerilor pentru scoaterea din functiune a activelor fixe, precum si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe, ca urmare a inventarierii 

patrimoniului Bibliotecii Judetene ,,Ion Heliade Radulescu" Dambovita 

566 27-11-2020 DISPOZITIE privind schimbarea prenumelui pe cale administrativă a domnului BUZDUGAN VALERICĂ 

565 26-11-2020 
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" 

564 25-11-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: "Modernizare DJ 714, sector Bolboci - Contur Lac Bolboci - Cheile 

Tatarului, km 24+366-29+900" 

563 25-11-2020 
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 

562 23-11-2020 
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" 

561 23-11-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a imobilului cu sediu Targoviste, str. I. H. Radulescu nr. 16, aflat in domeniul public al judetului Dambovita, in administrarea Centrului 

Militar Judetean Dambovita 

560 23-11-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei Mocanoiu Andreea - Maria 

559 20-11-2020 
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 

558 20-11-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,,Alimentare cu energie electrica instalatie de iluminat public in zona drum de legatura DJ720 E, 

Gara Targoviste Sud- Centura Municipiului Targoviste"- lucrari beneficiar 

557 20-11-2020 
DISPOZITIE privind numirea doamnei BOCIN EMILIA, contabil sef in cadrul Centrului Judetean de Cultura Dambovita, pentru a conduce si coordona activitatea Centrului Judetean de 

Cultura Dambovita 

556 20-11-2020 DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a bunurilor constatate a fi degradate in urma inventarierii patrimoniului pe anul 2019 din cadrul Directiei Publice Comunitare de 



Evidenta a Persoanelor Dambovita 

555 20-11-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 26.11.2020, ora 14°° 

554 19-11-2020 

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

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 

553 19-11-2020 
DISPOZITIE privind prelungirea exercitarii cu caracter temporar de catre domnul GAGIU ALIN - MARIAN a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu la Serviciul buget din cadrul 

Directiei economice, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

552 18-11-2020 
DISPOZITIE privind constituirea grupului de lucru pentru identificarea de oportunitati de finantare pentru Consiliul Judetean Dambovita si pentru autoritatile publice locale din judetul 

Dambovita 

551 18-11-2020 
DISPOZITIE privind constituirea 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" 

550 18-11-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul ec. DRAGOMIR NICOLAE, contabil sef, gradul II la Serviciul Public Judetean de Paza Dambovita, a functiei 

contractuale de conducere temporar vacanta de director, gradul II al Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita 

549 18-11-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de preluare a imobilului Camin Studentesc, nr.2 din cadrul Universitatii "Valahia" Targoviste de la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, precum 

si predarea acestuia catre Universitatea "Valahia" Targoviste 

548 16-11-2020 
DISPOZITIE privind incetarea cu acordul partilor a Contractului de management nr. 24125/03.12.2018 al domnuiui LASCAIE CATALIN IONUT, manager al Centrului Judetean de Cultura 

Dambovita 

547 16-11-2020 DISPOZITIE privind numirea domnului ec. AVANU MIHAIL - CRISTIAN in functia de conducere de administrator public al Consiliului Judetean Dambovita 

546 16-11-2020 
DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului ROMANCIUC CONSTANTIN - VALERIU, consilier, clasa I la Serviciul urbauism, gradul profesional 

superior,gradatia de vechime 5 la Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

545 16-11-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlului executoriu avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judetean Dambovita 

544 16-11-2020 

DISPOZITIE privind imputernicirea d-nei Nitescu Elena pentru semnarea documentelor aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport judetean prin modernizarea DJ720, 

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" 

543 16-11-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier) aferente proiectului de investitii "Dezvoltarea infrastructurii de transport 

judetean prin modernizarea DJ720, 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 



542 12-11-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de 

Urgenta Targoviste" 

541 12-11-2020 DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in judetul Dambovita” 

540 12-11-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului,,Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Targoviste" 

539 11-11-2020 DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului, "Modernizare DJ 702 in comuna Candesti si DJ 710 in comuna Bezdead, judetul Dambovita" 

538 11-11-2020 

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" Cod 

SMIS 117822 

537 11-11-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al doamnei PARASCHIVESCU FLORENTINA - CERASELA 

536 11-11-2020 
DISPOZITIE privind constatarea suspendarii de drept a contractului individual de munca al donmului jr. RADULESCU CATALIN din functia contractuala de conducere de director al 

Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita 

535 10-11-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind organizarea activitatii desfasurate de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita 

534 10-11-2020 DISPOZITIE privind exercitarea atributiilor domnului presedinte Stefan Corneliu in perioada absentei acestuia 

533 10-11-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.346/16.07.2019 privind constituirea 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 

532 10-11-2020 
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 

531 10-11-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, in ziua de 12.11.2020, ora 14°° 

530 09-11-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul „Lucrari de punere in siguranta Cabana Podu cu Florile" 

529 06-11-2020 DISPOZITIE privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului ANTONEL JIJIIE, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Dambovita 



528 06-11-2020 DISPOZITIE privind stabilirea indemnizatiei lunare a doamnei MARILENA - LUCIANA CRISTEA, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Dambovita 

527 06-11-2020 DISPOZITIE privind actualizarea comisiilor pentru receptia serviciilor de dirigentie de santier aferente obiectivelor de intretinere, reparatii si investitii 

526 06-11-2020 
DISPOZITIE privind prelungirea raportului de serviciu 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 

525 05-11-2020 
DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei POPA ANGELICA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Serviciul financiar, 

contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

524 05-11-2020 
DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei COSAC MIHAELA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Serviciul drumuri si 

poduri — Compartimentul lucrari s,i servicii din cadrul Directiei generale infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

523 04-11-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor de demolare pentru cladirile cu indicativele C2, C3, C4, C5, C6, aferente imobilului situat in comuna Branesti, sat 

Priboiu, Aleea Sinaia nr.3-4 A 

522 03-11-2020 DISPOZITIE privind reluarea activitatii de catre domnul jr. RADULESCU CATALIN, in functia contractuala de conducere de director al Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita 

521 03-11-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara de indata, vineri, 06.11.2020, ora 14°°  

520 30-10-2020 DISPOZITIE privind stabilirea indemnizatiei lunare a domnului CORNELIU STEFAN, Presedinte al Consiliului Judetean Dambovita 

519 30-10-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.229/18.04.2019 privind organizarea circuitului documentelor in vederea aplicarii 

prevedei 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 

518 30-10-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind organizarea activitatii desfasurate de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita 

517 30-10-2020 DISPOZITIE privind exercitarea atributiilor domnului presedinte Corneliu Stefan in perioada absentei acestuia 

516 28-10-2020 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei BADEA COSMINA GEORGIANA, 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, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

515 28-10-2020 
DISPOZITIE privind prelungirea acordarii unui spor la salariul de baza 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 juridice, contencios, administratie publica a Consiliului Judetean Dambovita 

514 28-10-2020 
DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe si a unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, in vederea casarii acestora, apartinand Scolii Gimnaziale 

Speciaie Targoviste 

513 28-10-2020 DISPOZITIE privind reluarea activitatii doamnei PAUSAN AURA, consilier, clasa I, gradul profesional asistent in Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 



513 28-10-2020 DISPOZITIE privind reluarea activitatii doamnei PAUSAN AURA, consilier, clasa I, gradul profesional asistent in Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

512 28-10-2020 DISPOZITIE privind eliberarea doamnei PAUSAN AURA din functia contractuala de expert la Cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita 

511 28-10-2020 DISPOZITIE privind eliberarea domnului OLARIU NICOLAE din functia contractuala de expert la Cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita 

510 28-10-2020 
DISPOZITIE privind incetarea detasarii domnului IONITA STEFAN din functia contractuala de conducere temporal- vacanta de director al Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita si 

eliberarea din functia contractuala de expert la Cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita 

509 27-10-2020 
DISPOZITIE privind desemnarea domnului STAN SORIN DRAGOS, sef serviciu la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget, in calitate de inlocuitor al directorului 

executiv al acestei directii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Dambovita 

508 27-10-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului ,,Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Targoviste" 

507 26-10-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei pentru negocierea prejurilor si tarifelor, noi aparute, in derularea contractelor de lucrari, la nivelul Directiei generale infrastructura locala 

506 20-10-2020 

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 

505 20-10-2020 DISPOZITIE privind modificarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor pentru acordarea de locuinta de serviciu 

504 20-10-2020 
DISPOZITIE privind desemnarea domnului NANCIU NICOLAE, consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget, in 

calitate de inlocuitor al directorului executiv al acestei de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Dambovita 

503 19-10-2020 
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" 

502 19-10-2020 DISPOZIȚIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a domnului MIELUȘOIU SIMION-STELIAN 

501 19-0-2020 DISPOZIȚIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă solicitată de domnul MIELUȘOIU SIMION-STELIAN pentru fiul său MIELUȘOIU-ȘTEFAN EDUARD 

500 16-10-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție aferentă obiectivului S- Servicii reabilitare imobile,(Lucrări de reabilitare locuințe) pentru proiectul „Integrare prin educație și ocupare în 

județul Dâmbovița "POCU/138/4/l/115130 

499 15-10-2020 DISPOZIȚIE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în trimestrul IV 2020 

498 15-10-2020 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 21.10.2020, ora 14.00 

497 14-10-2020 
DISPOZITIE Biblioteca privind aprobarea scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe constatate a fi degradate în urma inventarierii patrimoniului Bibliotecii Județene „Ion 

Heliade Rădulescu” Dâmbovița 



496 14-10-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor obligații în vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2 la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița pe perioada stării de alerta 

495 14-10-2020 

DISPOZIȚIE privind desemnarea doamnei ȘTEFĂNOIU CAMELIA VIORICA, consilier la Compartimentul administrarea patrimoniului județului, administrativ, sănătatea și securitatea în 

muncă și situații de urgență din cadrul Direcției administrarea patrimoniului, în calitate de înlocuitor al directorului executiv al acestei direcții de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Dâmbovița 

494 14-10-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de casare si valorificare a bunurilor si materialelor scoase din funcțiune din patrimoniul Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția 

Copilului Dambovița si a structurilor din subordine 

493 14-10-2020 
DISPOZIȚIE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a bunurilor constatate a fi degradate în urma inventarierii patrimoniului pe anul 2019 și a propunerilor pe anul 2020 din cadrul Direcției 

Generale de asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și a structurilor din subordine 

492 13-10-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor prevăzute în cadrul contractului de servcii nr.87/31.03.2020 aferent proiectului "ȘI TU CONTEZI! - Îmbunătățirea calității 

serviciilor educaționale pentru elevii cu dizabilități și CES din județul Dâmbovița, prin intervenții armonizate cu nevoile acestora" 

491 12-10-2020 
DISPOZIȚIE privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al domnului BUTULIGA CRISTIAN - MARIUS consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația de vechime 2 la 

Serviciul utilități publice - Compartimentul monitorizare și statistica din cadrul Direcției generala infrastructură locala a Consiliului Județean Dâmbovița 

490 12-10-2020 
DISPOZIȚIE privind desemnarea domnului GAGIU ALIN - MARIAN, șef serviciu la Serviciul buget din cadrul Direcției economică, buget, în calitate de înlocuitor al directorului executiv al 

acestei direcții de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița 

489 09-10-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție a documentației „Studiu geotehnic pentru proiectul Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița-centru de 

management integrat al deșeurilor Văcărești-depozit conform de deșeuri, stație de sortare și stație de tratare mecano-biologica cu digestie" 

488 09-10-2020 DISPOZIȚIE privind constituirea Unității de Implementare a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița" 

487 07-10-2020 DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție pentru proiectul „DINAMIC - Dâmbovița interacțiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competențe” 

486 07-10-2020 
DISPOZIȚIE privind prelungirea exercitării cu caracter temporar de către domnul CUȚA IONEL a funcției contractuale de conducere vacante de Șef serviciu al Serviciului Public Județean 

Salvamont - Salvaspeo Dâmbovița 

485 06-10-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de inventariere a patrimoniului pentru anul 2020 

484 02-10-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 387/02.09.2019 privind imputernicirea domnului Vasile Dinu pentru utilizarea 

autoturismelor ce deservesc Directia generala infrastructura locala in perioada concediului de odihna a conducatorilor auto sau in cazul lipsei motivate a acestora 

483 02-10-2020 
DISPOZITIE privind reluarea activitatii doamnei TURLEA ANA - MARIA, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 2 la Compartimentul achizitii 

publice de produse din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

482 01-10-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de preluare a imobilului Casa si punct sanitar Salvamont, situat in comuna Moroeni, zona Hotel Pestera, punctul Piciorul Babelor, aflat in domeniul 

public al judetului Dambovita, din administrarea Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Dambovita in administrarea Consiliului Judetean Dambovita 

481 01-10-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a imobilului Anexa sediu Salvamont, situat in comuna Moroeni, zona Hotel Pestera, punctul Piciorul Babelor, aflat in domeniul privat al 

judetului Dambovita, in administrarea Serviciului Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Dambovita 



480 01-10-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a imobilului Pestera lalomitei, aflat in domeniul public al judetului Dambovita, din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in 

administrarea Complexului National Muzeal ,,Curtea Domneasca" Targoviste 

479 01-10-2020 DISPOZITIE privind reluarea activitatii doamnei NITOI ALEXANDRA, consilier, clasa I, gradul profesional principal la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

478 30-09-2020 
DISPOZIȚIE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe constatate a fi degradate în urma inventarierii patrimoniului Bibliotecii Județene „Ion Heliade 

Rădulescu” Dâmbovița 

477 30-09-2020 DISPOZITIE privind aprobarea comisiei de casare si valorificare a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe din cadrul Bibliotecii Judetene „Ion Heliade Radulescu" Dambovita 

476 30-09-2020 DISPOZITIE privind imputarea sumelor acordate necuvenit, in perioada 2019-2020, doamnei Stoica Dorina, director executiv Directia administrarea patrimoniului 

475 29-09-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă solicitată de soții MILEA RĂZVAN-ADRIAN și MILEA DENISA pentru fiul lor, GHINEA DOMINIC-ȘTEFAN 

474 28-09-2020 DISPOZITIE privind inlocuirea temporara a presedintelui Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dambovita 

473 25-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie pentru obiectul ,,S —Dotare centru integrat si dotari proprii LOT 1 - Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier" din cadrul 

proiectului ,,Integrare priu educatie si ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

472 25-09-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul ,,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" 

471 21-09-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei „Raport de evaluare imobil, situat in Targoviste, str. Laminorului nr.8” 

470 18-09-2020 
DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu al domnului STOICA MIHAI, consilier la Compartimentul monitorizare investitii din cadrul Directiei generala infrastructura locala prin 

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

469 18-09-2020 DISPOZITIE privind coavocarea Consiliului Judetean in sedinta ordinara in data de 24.09.2020, ora 14°° 

468 18-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "S-Servicii reabilitare imobile", (Lucrari de 

reabilitare locuinte) pentru proiectul "Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

467 17-09-2020 
DISPOZITIE privind prelungirea raportului de serviciu 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 

466 17-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie aferente Contractului de servicii nr.15/1/20.01.2020, pentru elaborare "Studiu altimetrie topografic zona Pestera - Padina" in vederea 

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

465 16-09-2020 
DISPOZITIE privind imputernicirea domnului Bodrug Mihai Eugen in calitate de diriginte de santier sa semneze documentele aferente contractelor de lucrari din cadrul proiectului „Integrare 

prin educatie si ocupare in judetul Dambovita" 

464 16-09-2020 DISPOZITIE privind desemnarea reprezentantului Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Speciale Targoviste 



463 16-09-2020 DISPOZITIE privind indeplinirea unor sarcini de serviciu de catre functionarii publici din cadrul Directiei Achizitii Publice 

462 16-09-2020 

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 

461 16-09-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbării numelui de familie pe cale administrativă a domnului SMARANDA-PREDA VALENTIN 

460 15-09-2020 
DISPOZITIE privind desemnarea domnului STEFAN EMILIAN CATALIN,consilier la Compartimentul cadastru si gestiunea localitatilor pentru a coordona activitatea Directiei de urbanism si 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dambovita 

459 15-09-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei STÂNGACIU NICOLETA 

458 11-09-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 309/21 .05.2020 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul 

contractului nr. 80/20/24.03.2020, avand ca obiect Servicii de consultanta - intocmire strategie de dezvoltare a judetului Dambovita pentru perioada 2021 -2027 

457 11-09-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 285/29.04.2020 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri materiale degradate 

constatate la inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al judetului Dambovita in anul 2019 

456 11-09-2020 
DISPOZITIE privind constitutrea comisiei de receptie pentru obiectul ,,S -Dotare centru integrat si dotari proprii LOT 4 — Materiale de instruire" din cadrul proiectului ,,Integrare prin educatie 

si ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

455 11-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie pentru obiectul ,,S - Dotare centru integrat si dotari proprii LOT 2 -Echipamente informatice si software" din cadrul proiectului ,,Integrare 

prin educatie si ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

454 11-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie pentru obiectul „S —Suplimentare dotare centru voluntariat — componenta inovare" din cadrul proiectului ,,Integrare prin educatie si 

ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

453 11-09-2020 
DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al domnului NISTOR MIRCEA, 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 

452 11-09-2020 
DISPOZITIE privind incetarea exercitarii cu caracter temporar de catre doranul NISTOR MIRCEA a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II la Serviciul implementare 

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

451 11-09-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 335/02.07.2018 privind desemnarea responsabililor cu riscurile din cadrul Consiliului Judetean 

Dambovita 

450 11-09-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,,Drum de legatura DJ 720E Gara Targoviste Sud-Centura Municipiului Targoviste" 

449 11-09-2020 
DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie vacanta la Serviciul implementare proiecte cu finantare externa din cadrul Directiei programe europene a Consiliului Judetean 

Dambovita 

448 11-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de preluare a unui imobil - teren (drum), in suprafata de 10.954 mp, din domeniul public al comunei Moroeni, in domeniul public al judetului 

Dambovita 



447 10-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de preluare a terenului in suprafata de 27.965 mp, situat in comuna Sotanga, punct Sector Minier Sotanga, sat Sotanga, din domeniul public al 

comunei Sotanga in domeniul public al judetului Dambovita 

446 10-09-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei ,,Raport de evaluare teren 16 ha, comuna Vacaresti" 

445 10-09-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.409/07.08.2020 privind aprobarea unor masuri referitoare la Programul de imbunatatire a calitatii 

mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate pentru comunele Bezdead, Runcu si Contesti 

444 09-09-2020 DISPOZTIE, privind rectificarea bugetului propriu al judetului in trimestrul III 2020 

443 09-09-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei ECHANIZ-HERNANDO-COMAN CRISTINA-ELENA 

442 08-09-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei desemnate cu aducerea la indeplinire a masurilor dispuse la punctul 2 din Decizia nr.23/2020 a Camerei de Conturi Dambovita 

441 07-09-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a domnului ROTARU SILVIU-GRIGORE 

440 07-09-2020 
DISPOZITIE privind inlaturarea deficientelor constatate si consemnate la punctul 5 din Decizia nr.23/2020 a Camerei de Conturi Dambovita privind Complexul National Muzeal "Curtea 

Domneasca" 

439 07-09-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei desemnate cu aducerea la indeplinire a masurilor dispuse la punctele 3 si 4 din Decizia nr.23/2020 a Camerei de Conturi Dambovita 

438 04-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie pentru servicii de conceptie text si imagini in format digital ,,Realizare materiale publicitare, prezentare oportunitati investitii in judetul 

Dambovita 

437 04-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a retelei de aductiune a apei potabile, care se transmite ca bun de retur catre S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A. in baza 

Contractului de delegare a gestiunii nr. 3/2624/29.01.2009 

436 04-09-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei desemnate cu aducerea la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.23/2020 a Camerei de Conturi Dambovita 

435 04-09-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 30 septembrie 2020 pentru ocuparea unor functii 

contractuale vacante, in afara organigramei, pe perioada determinate, fractiune de norma, din cadrul echipei pentru implementarea proiectului «DARE TO START! -Dezvoltarea 

Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate» Cod SMIS: 104118 

434 03-09-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 29 septembrie 2020 pentru ocuparea unei functii 

contractuale vacante,in afara organigramei, pe perioada determinata, fractiune de norma, din cadrul echipei pentru implementarea proiectului «Integrare prin educatie si ocupare in judetul 

Dambovita» Cod SMIS 2014:115130 

433 02-09-2020 DISPOZITIE privind aprobarea masurilor pentru urmarirea corespunzatoare a derularii Programului pentru scoli al Romaniei 

432 01-09-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al domnului CONSTANTIN IONUT - CONSTANTIN 

431 01-09-2020 DISPOZITIE privind suspendarea exercitarii cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul jr. IONITA STEFAN, expert la Cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita a 



functiei contractuale de conducere temporar vacanta de director al Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita 

430 01-09-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a unui bun imobil — imprejniuire de 79 metri, situat in municipiul Targoviste, strada Moldovei nr.5 

429 01-09-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a unor bunuri imobile - teren si constructii, situate in comuna Gura Ocnitei, din domeniul public al judetului Dambovita in domeniul public 

al comunei Gura Ocnitei 

428 31-08-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind organizarea activitatii desfasurate de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita pe perioada starii de alerta. 

427 28-08-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de mentenanță referitoare la "Aplicația on-line pentru gestionarea Programului pentru școli al României în județul 

Dâmbovița" 

426 27-08-2020 
DISPOZITIE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului Judetean Dambovita la Frankfurt pe Main (Germania), in vederea participarii la Expozitia privind Managementul Investitiilor 2020 

(IME 2020), in perioada 7-11 septembrie 2020 

425 27-08-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor aferente Contractului de servicii nr. 44/20.02.2020 cu obiectul „Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicației de Finanțare și 

a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Sistem de Management Integral al Deșeurilor din județul Dâmbovița, în perioada 2018-2023" 

424 26-08-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie interna, cu privire la stadiile fizice si valorice, pentru obiectivul ,,Acces groapa de gunoi Aninoasa" 

423 24-08-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a Serviciilor de reabilitare imobile, Lucrari de reabilitare centru integrat, componenta educationala pentru proiectul ,,Integrare prin 

educatie si ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

422 24-08-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a Serviciilor de reabilitare imobile, Lucrari de reabilitare centru integral, componenta servicii pentru proiectul „Integrare prin educatie si 

ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

421 24-08-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea 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 

420 24-08-2020 DISPOZITIE privind stabilirea unor masuri pentru cumpararea unui teren proprietate privata, situat in comuna Vacaresti, judetul Dambovita 

419 24-08-2020 
DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie vacanta la Compartimentul coordonare institutii publice, societati comerciale din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a 

Consiliului Judetean Dambovita 

418 21-08-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul: „Amenajare parcare zona Scoa la de Cavalerie si Centrul ISU" 

417 21-08-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara in data de 27.08.2020, ora 14°° 

416 20-08-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de vizualizare a celor trei perimetre de ameliorare Contesti, Runcu, Bezdead 

415 18-08-2020 
DISPOZIȚIE privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al doamnei NIȚOI ALEXANDRA, consilier, clasa I, gradul profesional principal la Biroul comunicare, relații externe al 

Consiliului Județean Dâmbovița 



414 17-08-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind organizarea activitatii desfasurate de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita pe perioada starii de alerta 

413 12-08-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a domnului TOMA CĂTĂLIN 

412 11-08-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a unor bunuri imobile aferente fostului Spital Municipal Targoviste situate in municipiul Targoviste, strada Cooperatiei nr.2- fosta 

Policlinica II Zonala Sud 

411 10-08-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de recepție a documentațiilor tehnico-economice întocmite în cadrul contractelor 45/20.02.2020 și 78/18.03.20210 aferente proiectului "Reabilitarea, 

modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște" 

410 10-08-2020 
DISPOZIȚIE pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 324/25.06.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția a 

două imobile - construcții cu teren aferent, cu destinația de case de tip familial pentru copiii din sistemul de protecție specială 

409 07-08-2020 
DISPOZITIE privind aprobarea unor masuri referitoare la Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate pentru comunele Bezdead, Runcu si 

Contesti 

408 07-08-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului de servicii supraveghere lucrari dir igentie de santier nr. 26/31.01.2019 cu obiectul Impulsionarea 

dezvoltarii judetului Dambovita si pastrarea identitatii culturale a fostei capitale a Tarii Romanesti prin protejarea, conservarea si valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domneasca 

din Targoviste" 

407 07-08-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul GAGIU ALIN - MARIAN a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II la Serviciul buget din cadrul 

Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

406 05-08-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 324/25.06.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziț ia a 

doua imobile - construcții cu teren aferent, cu destinația de case de tip familial pentru copiii din sistemul de protecție specială 

405 04-08-2020 DISPOZITIE privind înlocuirea temporara a presedintelui Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dambovița 

404 04-08-2020 
DISPOZIȚIE privind încetarea raportului de serviciu al doamnei OLTEI ELENA, consilier, clasa I. gradul profesional superior, gradația de vechime 5 la Biroul informatica al Consiliului 

Județean Dâmbovița 

403 04-08-2020 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Județean Dâmboviţa în şedinţă extraordinară în data de 10.08.2020, ora 10.00  

402 03-08-2020 

DISPOZIȚIE pentru constituirea comisiei de recepție aferente Contractului de servicii nr.201/23/28.01.2020, pentru elaborarea "Notei conceptuale privind amenajarea stațiunii turistice de 

interes național Peștera — Padina" în vederea finalizării documentației urbanistice "Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Peștera - Padina și a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent 

401 03-08-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor prevăzute în cadrul contractului de servicii nr.186/24.07.2020 aferent proiectului „Extinderea și dotarea Ambulatoriului de 

Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște" 

400 31-07-2020 DISPOZITIE privind imputarea sumelor acordare necuvenit în anul 2019 unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dambovrța 

399 31-07-2020 DISPOZITIE privind împuternicirea unor persoane pentru semnarea documentelor aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructuri i de transport judetean prin modernizarea DJ720, DJ720B, 

DJ71 1 si DJ1 0 1 B 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" 

398 30-07-2020 DISPOZIȚIE privind prelungirea raportului de serviciu al domnului IVANOFF IVAN VASILE, în funcția publică de conducere de secretar genera) al județului Dâmbovița 

397 30-07-2020 DISPOZIȚIE pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea activității desfășurate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița pe perioada stării de alertă 

396 29-07-2020 
DISPOZIȚIE pentru revocarea dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 386/22.07.2020: privind delegarea atribuțiilor managerului Spitalului Județean de Urgență 

Târgoviște 

395 29-07-2020 
DISPOZIȚIE privind încetarea raportului de serviciu al doamnei LEOTESCU CORINA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația de vechime 5 la Compartimentul impozite, taxe 

și creanțe bugetare din cadrul Direcției economică, buget a Consiliului Județean Dâmbovița 

394 29-07-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului de servicii nr. 44/20.02.2020 cu obiectul „Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicației de Finanțare si 

a documentatiilor de atribuire pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Dambovita, în perioada 2018-2023" 

393 29-07-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de verificare si propunere masuri asupra unor constatari ale Curții de Conturi ca urmare a misiunii de control 

392 28-07-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de verificare a volumului real al lucrărilor la obiectivul „Drum de legătură DJ 720E Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște” cuprinse în 

Nota de constatare nr. 15385/22.07.2020 

391 28-07-2020 

DISPOZIȚIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.289/30.04.2020 privind necesitatea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziție publica de produse avand ca obiect "S - Dotare centru integrat si dotari proprii" pentru proiectui „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita", POCU/13 

8/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020,Lotul 1- Mobila(inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, Lotul 2- Echipamente informatice si 

software, Lotul 3- Dozator Apa, Lotul 4- Materiale de instruire 

390 24-07-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de receptie pentru proiectul ,,DINAMIC - Dambovita - interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, competente" 

389 23-07-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier), pentru 

obiectivul de investitii ,,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" 

388 23-07-2020 DISPOZITIE privind constituirea Grupurilor de lucru judetene pentru definirea portofoliului de proiecte in perioada 2021-2027. 

387 23-07-2020 

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" Cod SMIS 117822 

386 22-07-2020 DISPOZITIE privind delegarea atributiilor managerului Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste 

385 22-07-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de negociere a preturilor materialelor noi ce vor fi utilizate la executia lucrarilor obiectivului ,,Covor asfaltic DJ 702G Ionesti - Potlogeni Deal, santuri 

dalate si podete, sector intravilan Ionesti" 

384 17-07-2020 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 24.07.2020, ora 14.00  



383 17-07-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativă a domnului DRUGĂ VLĂDUȚ 

382 17-07-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de preluare a bunurilor de retur - terenuri agricole, situate în municipiul Târgoviște strada Laminorului nr. 8, precum și a investițiilor realizate în 

cadrul Contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Județean Dâmbovița si S.C. GMB Vivai Grup S.R.L. Târgoviște 

381 17-07-2020 DISPOZIȚIE pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea activității desfășurate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița pe perioada stării de alerta 

380 16-07-2020 DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor aferente Contractului de servicii nr. 287/25.10.2019 

379 16-07-2020 DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Lucrări de reparații curente iluminat Peștera Ialomiței” 

378 16-07-2020 
DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: „Lucrări realizare gard (împrejmuire)Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo - 

Dâmbovița 

377 15-07-2020 DISPOZTȚIE privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dâmbovița în Consiliul Consultativ al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița 

376 15-07-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului GHIȚĂ ION-ALEXANDRU 

375 15-07-2020 
DISPOZITIE privind prelungirea exercitarii cu caracter temporar de catre domnul CUTA IONEL a functiei contractuale de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Public Judetean 

Salvamont - Salvaspeo Dambovita 

374 15-07-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obieclivul: ,,Compartimentare modulara la sediul Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a 

Interventiei Dambovita" 

373 14-07-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Reabilitare imobil pentru infiintarea arhivei Consiliului Judetean 

Dambovita 

372 14-07-2020 
DISPOZITIE privind majorarea salariului de baza al doamnei MARCULESCU ALINA - MARIA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la Serviciul financiar 

contabilitate din cadrul Directiei economice, buget pentru desfasurarea activitatii de control financiar preventiv propriu al Consiliului Judetean Dambovita 

371 14-07-2020 
DISPOZITIE privind aprobarea rezultatului final al analizei conformitatii proiectului de management intocmit de managerul Complexului National Muzeal,,Curtea Domneasca,, Targoviste cu 

caietul de obiective 

370 13-07-2020 

DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a 

Consiliului Judetean Dambovita, in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal si numirea doamnei NEAGOE MARIANA - NICOLETA in aceasta functie 

publica de executie 

369 13-07-2020 

DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, 

sanatatea si securitatea in munca si situatii de urgenta din cadrul Directiei adniinistrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita, in functia publica de executie de consilier, clasa I, 

gradul profesional superior si numirea domnului POPESCU CONSTANTIN - EUGEN in aceasta functie publica de executie 

368 13-07-2020 DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei urbanism si 

amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita, in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior si numirea doamnei CHIRITA ELENA in aceasta 



functie publica de executie 

367 13-07-2020 DISPOZITIE privind stabilirea unor reguli privind disciplina muncii in cadrul Consiliului Judetean Dambovita 

366 13-07-2020 DISPOZITIE privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu al Consiliului Judetean Dambovita 

365 10-07-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa a domnului CARAGEL GHEORGHE MARIAN 

364 10-07-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului MERDA-MARIUS CRISTIAN 

363 10-07-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei MERDA RAMONA-CORINA 

362 10-07-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei MERDA MARIA-ELENA 

361 09-07-2020 
DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului POPESCU DAN MARIAN, referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la 

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

360 07-07-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schumbarii numelui pe cale administrativa a domnului STROE MIHAITA CATALIN 

359 06-07-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei pentru receptia finala a lucrarilor executate in cadrul contractului nr.853/2013 in proiectul ,,Lucrari de modernizare a infrastructurii S.C. Moreni Parc 

Industrial S.A." 

358 03-07-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul NISTOR MIRCEA a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II la Serviciul implementare proiecte 

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

357 03-07-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.297/2020 privind constituirea comisiei de de analiza si identificare a procedurilor 

legale pentru suportarea sumelor rezultate din Sentinta definitiva nr.14/31.01.2017 prin raportare la angajamentele asumate de catre partile implicate in Programul de imbunatatire a calitatii 

mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate pentru comunele Bezdead, Runcu si Contesti 

356 03-07-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul: „Construire iluminat public in zona Drum de legatura DJ 720E Gara Targoviste Sud-Centura 

Municipiului Targoviste" 

355 02-07-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea art. 1, alin. (1) din Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 325/04.06.2020 privind constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de 

solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional a functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Dambovita, organizat in data de 7 iulie 2020 

354 02-07-2020 DISPOZITIE privind desemnarea responsabilului cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca a personalului din cadrul Consiliuiui Judetean Dambovita 

353 01-07-2020 
DISPOZITIE privind acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, personalului contractual din cadrul Centrului Judetean de Cultura Dambovita, familia 

ocupationala ,,Administratie" 

352 01-07-2020 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei MUSAT GIORGIANA, 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, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 



351 01-07-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor aferente Contractului de servicii nr.287/25.10.2019 

350 30-06-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei nr. 286/29.04.2020 privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, obiectelor de inventar de natura mijloacelor 

fixe, materialelor consumabile si imobilizarilor necorporale constatate degradate la inventarierea patrimoniului din anul 2019 

349 30-06-2020 
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 61l,pe traseul Fierbinti-Visina-Petresti, km 22+000- Km 41+694 (19,694 Km) " 

348 26-06-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe din magazie 

347 24-06-2020 DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe apartinand Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, in vederea valorificarii si casarii acestora 

346 24-06-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativă a domnului MOSOR MARIO-GABRIEL 

345 25-06-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara in data de 30.06.2020, ora 14°° 

344 23-06-2020 
DISPOZITIE privind modificarea Unitatii de Implementare a Proiectului "Impulsionarea dezvoltarii judetului Dambovita si pastrarea identitatii culturale a fostei capitale a Tarii Romdnesti prin 

conservarea, protejarea si valorificarea Ansambluhti Monumental Curtea Domneasca din Targoviste" 

343 22-06-2020 DISPOZITIE privind accesul vizitatorilor in cadrul Consiliului Judetean Dambovita, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de Covid-19 

342 23-06-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind organizarea activitatii desfasurate de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita pe perioada starii de alerta 

341 22-06-2020 
DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri in vederea prevenirii raspindirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita pe perioada prelungirii 

starii de alerta la nivel national 

340 18-06-2020 
DISPOZITIE privind desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea si actualizarea Procedurilor operationale la nivelul Directiei achizitii publice si a Programului Anual al Achizitiilor 

Publice, Strategiei Anuale de Achizitii Publice 

339 18-06-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ,,Defrisare si toaletare arbori de pe anumite sectoare apartinand drumurilor judetene DJ 701, DJ 

711A si DJ 401A' 

338 17-06-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.333/15.06.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 

de achizitie publica de produse avand ca obiect "S- Suplimentare dotare centru votuntariat-componenta inovare" pentru proiectul ,,Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita 

POCU/138/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

337 17-06-2020 
DISPOZITIE privind incetarea detasarii domnului NISTOR MIRCEA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Serviciul pregatire si monitorizare proiecte cu 

finantare externa din cadrul Directiei programe europene la Agenda Judeteana pentru Protectia Mediului Dambovita 

336 17-06-2020 
DISPOZITIE privind acceptarea donatiei facuta catre Consiliul Judetean Dambovita de Oficiul pentru Afaceri Externe Guangxi (Nanning, Regiunea Autonoma Guangxi din Republica 

Populara Chineza) 

335 15-06-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei  STANCIU ELENA-ALINA 



334 15-06-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Reabilitare si infiintare filiala biblioteca si spatiu de depozitare fond 

documentar 

333 15-06-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse avand ca obiect "S- Suplimentare dotare centru voluntariat-

componenta inovare" pentru proiectul: Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita", POCU/138/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

332 15-06-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie finala a contractului de servicii nr. 263/1675/2019 avand ca obiect ,,Studiu oportunitate pentru fundamentarea preturilor la transportul 

public judetean de persoane" 

331 12-06-2020 
DISPOZITIE privind aprobarea Regulamentului si Caietului de obiective necesar intocmirii unui nou proiect de management in vederea reinoirii managementului Complexului National 

Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste 

330 12-06-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea articolului 1 al Dispozitiei 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 

329 10-06-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.297/2020 privind constituirea comisiei de de analiza si identificare a procedurilor 

legale pentru suportarea sumelor rezultate din Sentinta definitiva nr.14/31.01.2017 prin raportare la angajamentele asumate de catre partile implicate in Programul de imbunatatire a calitatii 

mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate pentru comunele Bezdead, Runcu si Contesti 

328 09-06-2020 
DISPOZITIE pentru constituirea comisiilor de verificare si monitorizare a derularii coatractelor de sprijin financiar incheiate in baza O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania 

327 05-06-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor si instalatiilor aferente pentru obiectivul „ Reabilitare si amenajare Pavilion "B" Spitalul de Psihiatrie, Gura 

Ocnitiei,judetul Dambovita” 

326 04-06-2020 DISPOZITIE privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor la nivelul judetului Dambovita 

325 04-06-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional a functionarilor publici din cadrul 

Consiliului Judetean Dambovita, organizat in data de 7 iulie 2020 

324 04-06-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare a bunului imobil "Static producere oxigen", situat in municipiul Targoviste, strada Tudor Vladimirescu nr. 48 

323 03-06-2020 
DISPOZITIE privind desemnarea persoanelor care vor avea atributii de conducator al locului de munca pentru activitati de securitate si sanatate in munca, pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judetean Dambovita 

322 02-06-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre doamna LEOTESCU CORINA a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu, gradul II la Serviciul buget din cadrul 

Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

321 28-05-2020 
DISPOZITIE pemru modificarea Dispozitiei 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 

320 27-05-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea si completarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 229/18.04.2019 privind organizarea circuitului documentelor in vederea aplicarii 

prevederilor Ordinul 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 



319 26-05-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 645/31.10.2017 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor de mentenanta aferente 

contractului nr.181/353/20.07.2017 si contractului subsecvent nr.1/2017 pentru proiectul "Parteneriat pentru un management institutional performant" cod SMIS - 48387" 

318 26-05-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.644/31.10.2017 privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor de mentenanta aferente 

contractului nr.245/437/18.09.2017 si contractului subsecvent nr.1/2017 pentru proiectul "Sistem informatic - registrul agricol electronic in judetul Dambovita - zona Moreni" cod SMIS - 48409 

317 26-05-2020 
DISPOZITIE privind nominalizarea persoanelor cu atributii in derularea Acordurilor contractuale nr.105/595/29.04.2020 si nr. 106/596/29.04.2020 pentru realizarea de covoare bituminoase 

pe drumurile judetene 

316 25-05-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul: ,,Lucrari de bransament energie electrica la sediul Centrul Judetean de Conducere si 

Coordonare a Interventiei Dambovita" 

315 25-05-2020 DISPOZITIE privind desemnarea persoanelor responsabile cu postarea pe site-ul Consiliului Judetean Dambovita a informatiilor privind furnizorii de bunuri, servicii, produse 

314 22-05-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al domnului ENE RAZVAN IONUT 

313 22-05-2020 DISPOZITIE privind constituirea echipei de implementare pentru proiectul DINAMIC—Dambovita - interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, competente" 

312 22-05-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara in data de 28.05.2020, ora 14°° 

311 21-05-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea art. 3 din dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 287/29.04.2020, privind evaluarea anuala a managementului Centrului Judetean de 

Cultura Dambovita 

310 21-05-2020 DISPOZITIE privind modificarea comisiei de disciplina din cadrul Consiliului Judetean Dambovita 

309 21-05-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului nr. 80/20/24.03.2020, avand ca obiect Servicii de consultanta — intocmire strategie de 

dezvoltare a judetului Dambovita pentru perioada 2021-2027 

308 21-05-2020 

DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica de servicii avand ca obiect Servicii de productie si difuzare spot TV, spot radio S” 

pentru proiectul "SI TU CONTEZI! - Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita, prin interventii  armonizate cu nevoile acestora" 

SMIS 106981 

307 20-05-2020 DISPOZITIE privind modificarea raportului de serviciu prin transfer in interesul serviciului al doamnei MARIN SILVIANA ECATERINA 

306 19-05-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea unor masuri pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita in vederea punerii in aplicare a unor prevederi din Hotararea 
Guvernului nr. 394/18.05.2020, privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 

305 19-05-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea unor masuri pentru Serviciul Public Judetean de Paza Dambovita in vederea punerii in aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 394/18.05.2020, privind 
declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 

304 19-05-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind organizarea activitatii desfasurate de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita pe perioada starii de alerta 

303 18-05-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de doamna MIHALACHE LUMINITA 

302 15-05-2020 
DISPOZITIE privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului DEMENESCU MIHAIL, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Biroul informatica al 
Consiliului Judetean Dambovita 



301 15-05-2020 
DISPOZITIE privind incetarea exercitarii cu caracter temporar de catre doamna LEOTESCU CORINA a functiei publice de conducere temporar vacanta de sef serviciu, gradul II la Serviciul 
buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliuiui Judetean Dambovita 

300 15-05-2020 
DISPOZITIE privind incetarea exercitarii cu caracter temporar de catre doamna MARIN SILVIANA ECATERINA a functiei publice de conducere temporar vacanta de director executiv, gradul 
II la Directia economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

299 15-05-2020 
DISPOZITIE privind incetarea detasarii doamnei IGESCU CARMEN EMILIA, director executiv, gradul II la Directia economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita la Ministerul Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

298 15-05-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul: ,,Imprejmuire, asigurare scurgere ape pluviale si intretinere periodica incinta si imobil Pavilion 
A, Centrul Militar Judetean" 

297 12-05-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de analiza si identificare a procedurilor legale pentru suportarea sumelor rezultate din Sentinta definitiva nr.14/31.01.2017 prin raportare la 
angajamentele asumate de catre partile implicate in Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate pentru comunele Bezdead, Runcu si 
Contesti 

296 12-05-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 10 iunie 2020 pentru ocuparea functiei contractuale de 
conducere vacante de Sef serviciu al Serviciului Public Judetean Salvamont- Salvaspeo Dambovita 

295 06-05-2020 DISPOZITIE privind numirea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judetean Dambovita 

294 06-05-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara cu convocare de indata, in ziua de 7.05.2020, ora 9°° 

293 04-05-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier), pentru 
obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport judetean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 si 0J101B pe traseul limita judet Prahova - Moreni - Gura Ocnitei - Razvad 
- Ulmi - Targoviste - Comisani - Bucsani - Baleni - Dobra - Finta - Bilciuresti - Cojasca - Cornesti - Butimanu- Niculesti - Limita Judet Ilfov" 

292 04-05-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Punere in siguranta pod peste Arges pe DJ711A, km 36+698, la 
Potlogi 

291 04-05-2020 
DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean 
Dambovita, in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal, numirea domnului TURNEANU MIHAI EMIL in aceasta functie publica de executie 

290 04-05-2020 
DISPOZITIE privind transformarea functiei publice de executie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul administrarea patrimoniului judetului, administrativ, 
sanatatea si securitatea in munca si situatii de urgenta din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita, in functia publica de executie de consilier juridic, 
clasa I, gradul profesional principal si numirea domnului BADEA ION in aceasta functie publica de executie 

289 30-04-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.280/24.04.2020 privind necesitatea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atr ibuirea 
contractului de achizitie publica de produse avand ca obiect "S - Dotare centru integrat si dotari proprii" pentru proiectul ,,Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita", 
POCU/13S/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Lotul 1- Mobila(inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, Lotul 2- Echipamente 
informatice si software, Lotul 3- Dozator Apa, Lotul 4- Materiale de instruire 

288 30-04-2020 
DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al domnului ENE RAZVAN IONUT, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 4 la Biroul informatica al Consiliului 
Judetean Dambovita 

287 29-04-2020 DISPOZITIE privind evaluarea anuala a managementului Centrului Judetean de Cultura Dambovita 

286 29-04-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, materialelor consumabile si imobilizarilor 
necorporale constatate degradate la inventarierea patrimoniului din anul 2019 

285 29-04-2020 DISPOZITIE privind aprobarea scoateriii din functiune a unor bunuri materiale degradate constatate la inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al judetului Dambovita in anul 2019 

284 29-04-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de furnizare avand ca obiect "Creare si dezvoltare Centru Interactiv de 
Educatie Creativa" pentru proiectul,,SI TU CONTEZI! -Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita, prin interventii  armonizate cu 
nevoile acestora" POCA/74/6/18/106981 

283 29-04-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciului de actualizare a Planului Urbanistic General pentru comuna Crevedia 

282 27-04-2020 DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul Consiliului Judetean Dambovit 



281 27-04-2020 
DISPOZITE 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 domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale, judetul Dambovita 

280 24-04-2020 
DISPOZITIE necesitatea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse avand ca obiect "S - Dotare centru integrat si dotari proprii" 
pentru proiectul ,,Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita", POCU/13 S/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Lotul 1- 
Mobila(inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, Lotul 2- Echipamente informatice si software, Lotul 3- Dozator Apa, Lotul 4- Materiale de instruire 

279 23-04-2020 DISPOZIȚIE privind constituirea comisiei pentru stabilirea consumului de carburant la autoturismul Dacia Duster a Serviciului public judetean de paza Dâmbovița 

278 23-04-2020 DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară în data de 29.04.2020, ora 14.00 

277 22-04-2020 DISPOZITIE privind rectificarea bugetului propriu al județului, în trimestrul II 2020 

276 21-04-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul: "Pod pe DJ 701 peste Râul Argeș,km 31+040 la 
Ungureni, Corbii Mari" 

275 21-04-2020 
DISPOZITIE privind modificarea art.3,alin.(1) din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 208/05.03.2020 privind constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de 
soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, organizat în data de 28 aprilie 2020 

274 16-04-2020 
DISPOZIȚIE privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul CUTA IONEL a funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului Public Județean Salvamont - 
Salvaspeo Dambovița 

273 15-04-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica de lucrari avand ca obiect ,,Pod de legatura intre DJ 714 si Camping Zanoaga" 

272 14-04-2020 
DISPOZITIE privind numirea domnului STAN SORIN DRAGOS in functia publica de conducere de sef serviciu, gradul II la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, 
buget a Consiliului Judetean Dambovita si incetarea raportului de serviciu din functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 la Serviciul 
buget din cadrul aceleiasi directii 

271 13-04-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.411/19.09.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica de lucrari avand ca obiect ,,Covoare bituminoase, etapa a II-a - 2019" 

270 13-04-2020 DISPOZITIE privind rectificarea bugetului propriu al judetului, in trimestrul II 2020 

269 13-04-2020 
DISPOZITIE privind actualizarea indicatorilor de performanta pentru anul 2019, care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activitatilor de administrare a drumurilor 
judetene nr. 145/4954/07.06.2017 

268 10-04-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea de actiuni pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copiluiui Dambovita in vederea punerii in aplicare a unor prevederi din ORDONANTA 
MILITARA nr.8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID -19 

267 10-04-2020 DISPOZITIE privind stabilirea de actiuni pentru punerea in aplicare a unor prevederi din ORDONANTA MILITARA nr.8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID - 19 

266 10-04-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul: „Intretinere zona acces imobil Palat Administrativ" 

265 10-04-2020 
DISPOZITIE privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei NITOI ALEXANDRA, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradatia de vechime 3 la Biroul comunicare, relatii 
externe al Consiliului Judetean Dambovita 

264 10-04-2020 
DISPOZITIE privind constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului "Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul Sistem de 
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Dambovita" 

263 09-04-2020 
DISPOZITIE privind constituirea echipei de implementare cu functiile obligatorii pentru proiectul "DINAMIC — Dambovita — interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, 
interconectivitate, competente" 

262 09-04-2020 
DISPOZITIE privind respingerea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de doamne MANTESCU MIHAELA pentru fiica sa, NICULAITA ELENA-
ALEXANDRA 

261 09-04-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de preluare a imobilului Camin Studentesc, nr.2 din cadrul Universitatii "Valahia" Targoviste 

260 08-04-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.411/19.09.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
de achizitie publica de lucrari avand ca obiect ,,Covoare bituminoase, etapa a II-a - 2019" 



259 07-04-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta extraordinara de indata, in ziua de 7.04.2020, ora 11°° 

258 06-04-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 177/14.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 7 aprilie 2020 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei 
economice, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

257 03-04-2020 DISPOZITIE privind rectificarea bugetulu propriu al județului, în trimestrul II 2020 

256 03-04-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de recepție a serviciului de actualizare a Planului Urbanistic General pentru comunele Cornățelu și Văcărești 

255 02-04-2020 DISPOZITIE privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a unui administrator la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. 

254 02-04-2020 
DISPOZIȚIE pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr.422/27.09.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
de achiziție publică de lucrări având ca obiect: Execuție lucrări de restaurare și conservare în vederea realizării obiectivului de investiții �Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și 
păstrarea identității culturale a fostei capitate a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domneasca din Târgoviște" 

253 02-04-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr.411/19.09.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
de achiziție publică de lucrări având ca obiect �Covoare bituminoase, etapa a II-a - 2019" 

252 02-04-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei MINCIUNA-ABRUDAN ANDRA 

251 02-04-2020 
DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de domnul MINCIUNA LEONARD PETRE pentru fiica sa, MINCIUNA SANDRA-
IZABELA 

250 02-04-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de domnul  MINCIUNA LEONARD-PETRE 

249 01-04-2020 
DISPOZITIE privind avansarea domnului TOADER CLAUDIU CĂTĂLIN, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradația de vechime 3 la Serviciul juridic, contencios, 
coordonare autorități locale, executări silite din cadrul Direcției juridică, contencios, administrație publică a Consiliului Județean Dâmbovița, ca urmare a trecerii într-o altă tranșă de vechime 
în muncă 

248 01-04-2020 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei CIULEI LOREDANA FLORINA, consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, gradația de vechime 3 la Serviciul achiziții publice de 
lucrări și servicii din cadrul Direcției achiziții publice a Consiliului Județean Dâmbovița, ca urmare a trecerii într-o altă tranșă de vechime în muncă 

247 01-04-2020 
DISPOZITIE privind desemnarea domnului ROTARU BOGDAN, salvator montan la Compartimentul salvare montană din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont - Salvaspeo 
Dâmbovița pentru a coordona activitatea Serviciului Public Județean Salvamont� Salvaspeo Dâmbovița 

246 01-04-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul �Alimentare cu energie electrică stații de pompare aferente rețelei de canalizare menajeră, 
pluviala și drenului transversal- zona DJ 720 E"-Instalații electrice de utilizare joasă tensiune în vederea alimentării cu energie electrică a stațiilor de pompare aferente rețelei de canalizare 
menjeră SP 1 și SP 2 

245 31-03-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul ROTARU BOGDAN a funcției contractuale de conducere vacante de Șef serviciu al Serviciului Public Județean 
Salvamont - Salvaspeo Dâmbovița 

244 31-03-2020 
DISPOZITIE privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul DEACONESCU GHEORGHE a funcției contractuale de conducere vacante de Șef serviciu al Serviciului 
Public Județean Salvamont- Salvaspeo Dâmbovița 

243 31-03-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului TURLOIU-FIRICA RARES-ALEXANDRU 

242 30-03-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 176/14.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul organizat în data de 31 martie 2020 pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de Șef serviciu al Serviciului Public Județean Salvamont- 
Salvaspeo Dâmbovița 

241 30-03-2020 DISPOZITIE privind rectificarea bugetului propriu al județului, în trimestrul I 2020 

240 25-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de produse avand ca obiect "S - Suplimentare dotare centru voluntariat-
componenta inovare" pentru proiectul ,,Integrare prin educatie si ocupare m Dambovita", POCU/138/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

239 25-03-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de RADULETU MARIA-DORINA pentru fiul sau, RADULETU ERNEST-



FERNANDO-MARIAN 

238 24-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de servicii „Amenajare Scoala prietenoasa — copacul prieteniei si pilonii cunoasterii" pentru 
proiectul "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 

237 24-03-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa a doamnei  ONORAL-IORDAN NICULINA 

236 24-03-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa a domnului CARUNTU ADELIN-VALENTIN 

235 24-03-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa a doamnei  BUCUR ILEANA 

234 24-03-2020 
DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri privind activitatea desfasurata de aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita in vederea prevenirii infectarii cu coronavirusul 
"COVID — 19" 

233 23-03-2020 
DISPOZITIE pentru stabilirea unor masuri de informare a conducerii Consiliului Judetean Dambovita privind acte emise de autoritatile competente in activitatea de prevenire si combatere a 
infectarii cu coronavirusul "COVID - 19" 

232 20-03-2020 DISPOZITIE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Dambovita in Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Dambovita 

231 20-03-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr. 176/14.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru concursul organizat in data de 31 martie 2020 pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Public Judetean Salvamont- 
Salvaspeo Dambovita 

230 19-03-2020 DISPOZITIE privind stabilirea unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectarii cu coronavirusul „COVID-19” 

229 19.03.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa a domnului GROPESCU VALERIU-MARIUS 

228 18-03-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 24.03.2020, ora 14°° 

227 18-03-2020 DISPOZITIE privind constituirea Grupurilor de lucru judetene pentru definirea portofoliului de proiecte in perioada 2021-2027 

226 17-03-2020 DISPOZITIE privind exercitarea atributiilor domnului presedinte Alexandra Oprea in perioada absentei acestuia 

225 16-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului nr. 143/489/28.06.2019, avand ca obiect, servicii de cousultanta in vederea elaborarii 
"Strategia de dezvoltare si promovare turistica a Judetului Dambovita" 

224 16-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Servicii reabilitare imobile", (Lucrari de 
reabilitare centru integrat, componenta servicii) pentru proiectul „Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita", POCU/138/4/1/115130, proiect finantat prin Programul Operational 
Capital Uman 2014-2020 

223 16-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Servicii reabilitare imobile", (Lucrari de 
reabilitare centru integrat, componenta educationala) pentru proiectul ,,Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita", POCU/138/4/1/115130, proiect finantat prin Programul 
Operational Capital Uman 2014-2020 

222 13-03-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.212/09.03.2020 privind constituirea unui grup de lucru pentru pregatirea Planului specific de 
continuitate la nivel judetean 

221 13.03.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa a domnului GHINDA RARES-MIHAI 

220 12-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: „ Reabilitare si infiintare filiala biblioteca si spatiu de depozitare fond 
documentar" 

219 12.03.2020 DISPOZITIE privind aprobarea a schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de doamna STAN PETRUTA pentru fiul sau, VLADU KOUKI-MATEI 



218 12-03-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.212/09.03.2020 privind constituirea unui grup de lucru pentru pregatirea Planului specific de 
continuitate la nivel Judetean 

217 11-03-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea temporara a programului de lucru al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dambovita, al insti tutiilor/serviciilor publice de interes judetean 
subordonate acestuia, precum si societatilor comerciale la care judetul este actionar majoritar 

216 11-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de servicii nr.S8/21.05.2019 aferent proiectului: „Extinderea si dotarea Ambulatorului de 
Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

215 10-03-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea de noi masuri in organizarea activitatilor, pentru evitarea extinderii imbolnavirilor cauzate de virusurile gripale si posibilele infectii cu noul coronavirus SARS-
CoV-2 

214 10.03.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui si a prenumelui pe cale administrativa solicitata de doamna BABIUC-MOROSANU RALUCA-DELIA 

213 09-03-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciului de actualizare a Planului Urbanistic General pentru comuna Dragodana 

212 09-03-2020 DISPOZITIE privind constituirea unui grup de lucru pentru pregatirea Planului specific de continuitate la nivel judetean 

211 06-03-2020 DISPOZITIE privind stabilirea unor masuri pentru evitarea extinderii imbolnavirilor cauzate de virusurile gripale si posibilele infectii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 

210 06-03-2020 DISPOZITIE privind evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Judetene „Ion Heliade Radulescu” Dambovita 

209 05-03-2020 DISPOZITIE privind evaluarea finala a managementului Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste 

208 06-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional a functionarilor publici din cadrul 
Consiliului Judetean Dambovita, organizat in data de 28 aprilie 2020 

207 05-03-2020 DISPOZITIE privind constituirea grupului de lucru pentru pregatirea proiectelor ce vor fi finantate in perioada 2021-2027 

206 05-03-2020 
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 

205 05.03.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei VLAD ELENA 

204 05.03.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa a domnului RADOI SORIN-IONUT 

203 05-03-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de preluare a sistemelor de alimentare cu apa in judetul Dambovita de la S.C. Compania de Apa Targoviste-Dambovita 

202 03-03-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul jr. IONITA STEFAN, expert, gradul IA, gradatia de vechime 5 la Cabinetul Presedintelui Consiliului 
Judetean Dambovita a functiei contractuale de conducere temporar vacanta de director, gradul II al Serviciului Public Judetean de Paza Dambovita 

201 03-03-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de verificare a documentatiei DALI si SF, pentru obiectivele „Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul Centru Salvamont; zona Pestera, 
comuna Moroeni" si "Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul Centru multifunctional pentru servicii de urgenta si jandarmerie montana" 

200 28-02-2020 
DISPOZITIE privind imputernicirea unor persoane pentru semnarea documentelor aferente proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgente din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

199 28-02-2020 
DISPOZITIE privind avansarea doamnei APOSTOL AURELIA, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 la Compartimentul achizitii publice de produse din cadrul 
Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

198 28.02.2020 DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe apartinand Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste in vederea valorificarii si casarii acestora 

197 28-02-2020 DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe apartinand Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste in vederea valorificarii si casarii acestora 

196 28-02-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de verificare a indeplinirii obligatiilor contractuale ale concesionarilor in Contractele de concesiune nr. 420/310/23.11.2018 si nr. 191/14/08.08.2019 



195 27-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de servicii nr.88/21.05.2019 aferent proiectului ,,Extinderea si dotarea Ambulatoriului de 
Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste" 

194 27-02-2020 
DISPOZITIE privind imputernicirea unor persoane pentru semnarea documentelor aferente proiectului ,,Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenta Targoviste" 

193 25-02-2020 DISPOZITIE privind aprobarea scoaterii din functiune, in vederea casarii, a unor obiecte de inventar apartinand Serviciului Public Judetean de Paza 

192 24.02.2020 

DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de sotii PADURARU MIHAI - GABRIEL si PADURARU VALENTINA pentru fiul lor, PADURARU 

ANTONIO 

191 24.02.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativa solicitata de BETZ KARLA-MARIA 

190 24-02-2020 
DISPOZITIE privind imputernicirea unor persoane pentru semnarea documentelor aferente proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport Judetean prin modernizarea DJ720, 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" 

189 24-02-2020 
DISPOZITIE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului Judetean Dambovita la Frankfurt pe Main (Germania),in vederea participarii la Expozitia privind Managementul Investitiilor 2020 
(IME 2020), in perioada 23 — 26 martie 2020 

188 24-02-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciului de actualizare a Planului Urbanistic General pentru comuna Valea Lunga 

187 24-02-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica de lucrari avand ca obiect Proiectare si executie ,,Pod pe DJ722 la Mircea Voda" 

186 21-02-2020 
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 

185 21-02-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componentei 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" 

184 21-02-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului „Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Targoviste" 

183 21-02-2020 
DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Reabilitarea, modernizarea si extinderea Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenta Targoviste" 

182 21-02-2020 DISPOZITIE privind modificarea componentei Unitatii de Implementare a Proiectului "Modernizare DJ 702 in comuna Candesti si DJ 710 in comuna Bezdead, judetul Dambovita" 

181 21-02-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei „Suport evaluare terenuri intravilane punct Zanoaga, sat Dobresti, comuna Moroeni, judetul Dambovita" 

180 20-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de achizitie publica produse "Kit imbracaminte, incaltaminte, produse igiena" pentru proiectul 
"SI TU CONTEZI! — Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetui Dambovita, prin interventii armonizate cu nevoile acestora" 
POCU/74/6/18/106981 

179 19-02-2020 DISPOZITIE privind reprogramarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 21.02.2020, ora 14°° 

178 17-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea componentei comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului de achizitie publica produse "Pachete educationale" pentru proiectul: 
„Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita" POCU/138/4/1/115130 

177 14-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 7 aprilie 2020 pentru ocuparea functiei publice de 
conducere vacante de sef serviciu la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Directiei economice, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

176 14-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 31 martie 2020 pentru ocuparea functiei contractuale 
de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Public Judetean Salvamont- Salvaspeo Dambovita 



175 13.02.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a doamnei IONESCU ANDREEA-DANIELA 

174 12-02-2020 
DISPOZITIE privind prelungirea detasarii doamnei IGESCU CARMEN EMILIA, director executiv al Directiei economica, buget de la Consiliul Judetean Dambovita la Ministerul Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

173 12-02-2020 
DISPOZITIE privind incetarea contractului individual de munca nr. 9105/06.04.2017 al domnului STOICA RAZVAN GEORGIAN, director interimar al Serviciul Public Judetean de Paza 
Dambovita 

172 12-02-2020 
DISPOZITIE privind incetarea raportului de serviciu al domnului STOICA RAZVAN GEORGIAN, consiiier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 2 la Compartimentul sport, 
turism, tineret, asociatii, fundatii, ordine publica din cadrul Directiei administrarea patrimoniului 

171 11-02-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara, in data de 17.02.2020, ora 13°° 

170 11-02-2020 
DISPOZITIE privind deplasarea delegatiei Consiliul Judetean Dambovita in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, pentru a participa la cea de-a XXIV-a editie a Festivalului - concurs de 
creatie si interpretare a romantei romanesti ,,Crizantema de Argint", ce va avea loc in perioada 20 — 23 februarie 2020 

169 11-02-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiilor „Raport de evaluare pentru impozitare constructii apartinand domeniului public si privat al  judetului Dambovita" 

168 11-02-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei „Raport de evaluare Palat administrativ si teren aferent" 

167 07-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor achizitionate/bunurilor furnizate pentru anul III de sustenabilitate a proiectului "Restaurarea si consolidarea casei atelier 
Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, Judetul Dambovita" 

166 06-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea grupului tehnic de lucru pentru asigurarea derularii in bune conditii a activitatilor proiectului ,,Sistem informatic pentru registrul agricol electronic in judetul 
Dambovita" cod SMIS-48409 

165 06-02-2020 
DISPOZITIE pnvind constituirea grupului tehnic de lucru pentru asigurarea derularii in bune conditii a activitatilor proiectului ,,Parteneriat pentru un management institutional performant" cod 
SMIS-43387 

164 06-02-2020 DISPOZITIE privind delegarea unor atributii vicepresedintilor Consiliului Judetean Dambovita si secretarului judetului Dambovita 

163 04-02-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor prevazute in cadrul contractului nr.20/3/23.01.2020, avand ca obiect, Serviciile consultanta pentru scrierea si depunerea 
cererii de finantare pentru proiectul "DINAMIC-Dambovita — interactiuni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, competente" 

162 03-02-2020 

DISPOZITIE pentru modificarea articolului 2 al Dispozitiei nr. 4/13.01.2020 privind constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in 
data de 6 februarie 2020 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, in afara organigramei, pe perioada determinata, fractiune de norma, din cadrul echipei pentru implementarea 
proiectului "SI TU CONTEZI!-Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita, priu interventii armonizate cu nevoile acestora" Cod 
SMIS: 106981 

161 03-02-2020 
DISPOZITIE privind avansarea domnului BARBURICEANU SILVIU, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 3 la Compartimentul coordonare institutii publice, 
societati comerciale din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

160 03-02-2020 
DISPOZITIE privind avansarea domnului TUINEA EDUARD, 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, ca urmare a trecerii intr-o alta transa de vechime in munca 

159 30-01-2020 
DISPOZITIE privind constitituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie publica avand ca obiect: Executie lucrari modernizare drumuri judetene, pentru obiectivul de 
investitii ,,DezvoItarea 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" 

158 29-01-2020 DISPOZITIE privind sanctionarea disciplinara a domnului Deaconescu Gheorghe - sef Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Dambovita 

157 29-01-2020 
DISPOZITIE pentru desemnarea unui membru in comisia de disciplina constituita in cadrul Consiliului Judetean Dambovita, pe perioada suspendarii mandatelor unui membru titular si a unui 
membru supleant 

156  29-01-2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii prenumelui pe cale administrativa a domnului BONDILA FLORIAN 

155 28-01-2020 
DISPOZITIE pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Dambovita nr.469/08.08.2016 privind constituirea comisiei de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii 
curente la imobilul Consiliului Judetean Dambovita 



154 28-01-2020 
DISPOZITIE privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei MUSTEATA MARIA, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 1 la Serviciul 
achizitii publice de lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliuiui Judetean Dambovita 

153 27.01.2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului MIHAI DANIEL, director executiv, gradul II la Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dambovita 

152 27-01-2020 DISPOZITIE privind constituirea comisiei de predare-primire a spatiilor si bunurilor aferente birourilor nr.9 si nr.114 din cladirea ,,Palat Administrativ" 

151 23.01.2020 DISPOZITIE privind schimbarea numelui de familie pe cale administrativă a domnului BURTAN ALEXANDRU-COSMIN 

150 23-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea procedurii de selectie a administratorilor la S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. 

149 23-01-2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Dambovita in sedinta ordinara in data de 29.01.2020, ora 14°° 

148 22-01-2020 
DISPOZITIE privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Judetean 
de Urgenta Targoviste 

147 20-01-2020 DISPOZITIE privind acoperirea definitiva a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la 31.12.2019 

146 17-01-2020 DISPOZIŢIE privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Damboviţa 

145 16.01.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui pe cale administrativa a domnului COISIN IONUT-CATALIN 

144 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Ene Răzvan Ionuţ, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 4 la Biroul informatică al Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa 

143 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Demenescu Mihail, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 Ia Biroul informatică al Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa 

142 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Oltei Elena, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Biroul informatică al Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa 

141 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Georgescu Florin Ştefăniţă, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Biroul informatică al Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa 

140 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Niţoi Alexandra, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia de vechime 3 la Biroul comunicare, relaţii externe al 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

139 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Vişan Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Biroul comunicare, relaţii externe al 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

138 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Sandu Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Biroul comunicare, relaţii externe al 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

137 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Mureşan Florina Ramona, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 2 la Biroul managementul resurselor 
umane, monitorizarea funcţiilor publice - Compartimentul control intern/managerial al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

136 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Rizea Vasilica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Biroul managementul resurselor umane, 
monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

135 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Neagu Veronica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Biroul managementul resurselor umane, 
monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

134 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dobrescu Florina Milka, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Biroul managementul 
resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

133 16-01-2020 DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Militaru Cătălina Izabela, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul audit public intern 



al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

132 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tudorache Cătălin Gabriel, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul audit public 
intern al Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

131 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Popescu Florinela, auditor, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul audit public intern al 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

130 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Tăbârcă Raluca Simona, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul sport, turism, 
tineret, asociaţii, fundaţii, ordine publică din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

129 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Anca Andrei Alin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul sport, turism, tineret, 
asociaţii, fundaţii, ordine publică din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

128 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Bărburiceanu Silviu, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul coordonare instituţii 
publice, societăţi comerciale din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

127 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Popescu Constantin Eugen, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia de vechime 5 Ia Compartimentul administrarea 
patrimoniului judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei adminis trarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

126 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Marinescu Ionela, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia de vechime 2 la Compartimentul administrarea 
patrimoniului judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

125 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Toma Ionescu Elena Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul administrarea 
patrimoniului judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei adminis trarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

124 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Sirboiu Elena, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului 
judetului, administrativ, sanatatea si securitatea in munca si situatii de urgenta din cadrul Directiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita 

123 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Badea Ion, consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul administrarea 
patrimoniului judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei adminis trarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

122 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarilal al domnului Papari Ion, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului 
judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

121 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Bănulescu Iustina Ionela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul administrarea 
patrimoniului judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

120 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Voicu Gheorghe Florin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul administrarea 
patrimoniului judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

119 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ştefănoiu Camelia Viorica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul administrarea 
patrimoniului judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

118 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Jianu Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul administrarea patrimoniului 
judeţului, administrativ, sănătatea şi securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă din cadrul Direcţiei administrarea patrimoniului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

117 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitrache Simona Olguţa, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul administraţie publică, 
secretariat şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

116 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Oltei Lavinia, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul administraţie publică, secretariat şi 
relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

115 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Radu Mădălina Cristina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul administraţie publică, 
secretariat şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

114 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Oprescu Roxana Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu 
publicul din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

113 16-01-2020 DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Costea Ionela Cristina, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios, 



coordonare autorităţi locale, executări silite din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

112 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Zamşa Emil, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios, coordonare 
autorităţi locale, executări silite din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

111 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Muşat Giorgiana, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul juridic, contenc ios, 
coordonare autorităţi locale, executări silite din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului  Judeţean Dâmboviţa 

110 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Vătase Bogdan, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul juridic, contencios, 
coordonare autorităţi locale, executări silite din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

109 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Toader Claudiu Cătălin, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul juridic, contencios, 
coordonare autorităţi locale, executări silite din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului  Judeţean Dâmboviţa 

108 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Zaharia Denisa, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 Ia Serviciul juridic, contencios, 
coordonare autorităţi locale, executări silite din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

107 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Sălcianu Silvia, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul juridic, contencios, 
coordonare autorităţi locale, executări silite din cadrul Direcţiei juridice, contencios, administraţie publică a Consiliului  Judeţean Dâmboviţa 

106 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Predescu Andreea Raluca, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul protecţia 
mediului şi gestiunea deşeurilor din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

105 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Anghel Horia Iulian, consilier, ciasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 1 Ia Compartimentul autorizaţii, avize, 
sesizări, control, disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

104 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Muşat Iulian, referent, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul autorizaţii, avize, sesizări, 
control, disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

103 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Bucur Maria Mirela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul autorizaţii, avize, 
sesizări, control, disciplina în construcţii din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

102 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gheboianu Stelian Cosmin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul cadastru şi 
gestiunea localităţilor din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

101 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Ştefan Emilian Cătălin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul cadastru şi 
gestiunea localităţilor din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

100 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Ţurloiu Firică Rareş Alexandru, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

99 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Chiriţă Elena, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia de vechime 5 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din 
cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

98 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Gică Adriana, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din 
cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

97 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Romanciuc Constantin Valeriu, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul urbanism, 
amenajarea teritoriului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

96 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Marinescu Livia Gabriela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul urbanism, amenajarea 
teritoriului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului a Consiliului Judeţean Dambovita 

95 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dimitriu Maria, referent, clasa III, gradul profesional superior,  gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice - Compartimentul 
dezvoltare locală şi coordonare autorităţi publice din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

94 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Popa Mihai, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice - Compartimentul 
dezvoltare locală şi coordonare autorităţi publice din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consil iului Judeţean Dâmboviţa 

93 16-01-2020 DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Săvel Iulian, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice - Compartimentul 



dezvoltare locală şi coordonare autorităţi publice din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

92 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stan Ionelia Alexandrina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice - 
Compartimentul dezvoltare locală şi coordonare autorităţi publice din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consi liului Judeţean Dâmboviţa 

91 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Bogoi Ervie, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul utilităţi publice - Compartimentul 
monitorizare şi statistică din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

90 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Butuligă Cristian Marius, consilier, clasa I, gradul profesional  superior, gradaţia de vechime 2 la Serviciul utilităţi publice - 
Compartimentul monitorizare şi statistică din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

89 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gheboianu Grigore, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul utilităţi publice - 
Compartimentul monitorizare şi statistică din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

88 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Cristea lonuţ, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 1 la Compartimentul transport şi siguranţa 
circulaţiei din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

87 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Bobe Gheorghe, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul transport şi siguranţa 
circulaţiei din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

86 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Negoescu Florin Costin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul transport şi 
siguranţa circulaţiei din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

85 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gheboianu Cătălin Marian, consilier, clasa I, gradul profesional  superior, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul monitorizare 
investiţii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

84 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Stoica Mihai, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul monitorizare investiţii din 
cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

83 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Dumitru George Dan, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 Ia Compartimentul monitorizare investiţii 
din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

82 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Lupescu Viorica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul programare şi contractare 
investiţii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

81 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Pană Adrian, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul programare şi contractare 
investiţii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

80 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stoica Larisa Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional principal, gradaţia de vechime 3 la Compartimentul proiectare şi avizare 
documentaţii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

79 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Pârvu Carmen Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul proiectare şi avizare 
documentaţii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

78 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitru Florentina Georgeta, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul proiectare şi 
avizare documentaţii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

77 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Bodrug Eugen Mihai, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul drumuri şi poduri - 
Compartimentul lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

76 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Cosac Mihaela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri - Compartimentul 
lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

75 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Trandafir Liviu, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri - Compartimentul 
lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

74 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Ţuinea Eduard, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul drumuri şi poduri - Compartimentul 
lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

73 16-01-2020 DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Muşat Elena, referent, clasa III, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri - Compartimentul 



monitorizare asocieri din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

72 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stan Florina Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul drumuri şi poduri - 
Compartimentul monitorizare asocieri din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

71 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Mocanu Adrian Victor, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul drumuri şi poduri - 
Compartimentul monitorizare asocieri din cadrul Direcţiei generale infrastructură locală a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

70 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Crăciun Cristiana, referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Compartimentul 
centralizare şi monitorizare contracte din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

69 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Prunache Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul centralizare şi 
monitorizare contracte din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

68 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Apostol Aurelia, consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul achiziţii 
publice de produse din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

67 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Cocolici Gabriela Carmen, consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 Ia Compartimentul 
achiziţii publice de produse din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

66 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Sandu M. Mihaela, referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul achiziţii publice 
de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

65 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Diaconu Cristina, consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul achiziţii publice 
de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

64 18-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Amuzan Gheorghe Ionuţ, consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul achiziţii 
publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

63 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tudor Florian Codruţ, consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul achiziţii 
publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

62 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Amuzescu Aurora Violeta, consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 Ia Serviciul achiziţii 
publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

61 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ciulei Loredana Florina, consilier achiziţii publice, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul achiziţii 
publice de lucrări şi servicii din cadrul Direcţiei achiziţii publice a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

60 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Musteata Maria, consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional asistent,gradatia de vechime 1 la Serviciul achizitii publice de 
lucrari si servicii din cadrul Directiei achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

59 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ionete Constanţa Gabriela, consilier, clasa I, gradul profesional  superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul pregătire şi 
monitorizare proiecte cu finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

58 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Badea Cosmina Georgiana, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul pregătire şi 
monitorizare proiecte cu finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa  

57 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dragomir Luminiţa Elena, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul pregătire şi monitorizare 
proiecte cu finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

56 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Tănăsescu Roxana Maria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul pregătire şi monitorizare 
proiecte cu finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

55 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Popescu Dan Marian, referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul 
implementare proiecte cu finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

54 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Pavel Ruxandra, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul implementare proiecte cu 
finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

53 16-01-2020 DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stanciu Carmen Daniela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul implementare proiecte cu 



finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

52 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Buleandră Vicenţia Viorica, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 2 la Serviciul implementare proiecte 
cu finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

51 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Gagiu Anda, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul implementare proiecte cu finanţare 
externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

50 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Molceanu Adina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 Ia Serviciul implementare proiecte cu 
finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

49 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Dragomir Mugurel, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul implementare proiecte cu 
finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

48 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tudor Dumitru Cătălin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul implementare proiecte cu 
finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

47 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Paraschivescu Florentina Cerasela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţ ia de vechime 4 la Serviciul implementare 
proiecte cu finanţare externă din cadrul Direcţiei programe europene a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

46 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Cazacu Carmen Georgiana, consilier, ciasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Compartimentul impozite, taxe 
şi creanţe bugetare din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

45 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Turneanu Mihai Emil, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 4 la Serviciul buget din cadrul Direcţiei 
economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

44 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gabrian Alexandru Constantin, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul buget din cadrul 
Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

43 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Miriţoiu Izabela Dolores, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul buget din cadrul Direcţiei 
economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

42 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Vasile Aura Claudia, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul buget din cadrul Direcţiei 
economică, buget a Consiliului Judeţean Damboviţa 

41 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului satarial al doamnei Dureci Cristina, consilier, clasa I, gradul profesional superior,  gradaţia de vechime 4 la Serviciul buget din cadrul Direcţiei 
economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

40 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Neagoe Mariana Nicoleta, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate 
din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

39 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Mărculescu Alina Măria, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul financiar, contabilitate din 
cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

38 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Nanciu Nicolae, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul 
Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

37 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Brăgău Tomescu Ribana Mirela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 3 la Serviciul financiar, 
contabilitate din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

36 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Panasiu Alexandra, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 Ia Serviciul financiar, contabilitate din 
cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

35 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitru Florina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul 
Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

34 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Baba Neacşa Ilie Dorina, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul Financiar, contabilitate 
din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

33 16-01-2020 DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Popa Angelica, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate din cadrul 



Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

32 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Roşu Doina Melania, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 5 la Serviciul financiar, contabilitate din 
cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

31 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salariat al domnului Gagiu Alin Marian, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 4 la Serviciul financiar, contabilitate din 
cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

30 16-01-2020 
DISPOZIŢIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Oproescu Matei Bogdan, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia de vechime 2 la Serviciul financiar, contabilitate 
din cadrul Direcţiei economică, buget a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

29 16.01.2020 DISPOZITIE privind aprobarea solicitarii schimbarii numelui pe cale administrativa solicitata de doamna Ionita Veronica Ionela, pentru fiul sau, Eana Nicolas-Ionut 

28 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Nicolae Gabriel, sef birou, gradul II la Biroul informatica al Consiliului Judetean Dambovita 

27 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Ivanov Oana Catalina, sef birou, gradul II la Biroul comunicare, relatii externe al Consiliului Judetean Dambovita 

26 14-01-2020 
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 

25 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Stoica Dorina, director executiv, gradul II la Directia administrarea patrimoniului a Consiliului Judetean Dambovita 

24 14-01-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Coman Constanta Raluca, sef serviciu, gradul II la Serviclul administratie publica, secretariat si relatii cu publicul din cadrul 
Directiei juridica, contencios, administratie publica a Consiliului Judetean Dambovita 

23 14-01-2020 
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 

22 14-01-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Dumitru Alexandra Roxana, director executiv, gradul II la Directia juridica, contencios, administratie publica a Consiliului Judetean 
Dambovita 

21 14-01-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Tonea Ovidiu, sef serviciu, gradul II in Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul Directiei urbanism si amenajarea 
teritoriului a Consiliului Judetean Dambovita 

20 14-01-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Bate Teodor Mihai, arhitect sef al judetului gradul II la Directia urbanism si amenajarea teritoriului a Consiliului Judetean 
Dambovita 

19 14-01-2020 
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 

18 14-01-2020 
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 

17 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Nitescu Elena, director general adjunct,gradul II la Directia generala infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

16 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Cirstoiu Jean, director general adjunct, gradul II la Directia generala infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

15 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Dinu Vasile, director general, gradul II la Directia generala infrastructura locala a Consiliului Judetean Dambovita 

14 14-01-2020 
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 

13 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Radu Sorin Adrian, director executiv, gradul II la Directia achizitii publice a Consiliului Judetean Dambovita 

12 14-01-2020 
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 

11 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Gilia Valeriu Florin, director executiv, gradul II la Directia programe europene a Consiliului Judetean Dambovita 



10 14-01-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Leotescu Corina, pe perioada exercitarii temporare a functiei publice de conducere temporar vacanta de sef serviciu gradul II la 
Serviciul buget din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

9 14-01-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Stan Sorin Dragos, pe perioada exercitarii temporare a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu, gradul II la Serviciul 
financiar, contabilitate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

8 14-01-2020 
DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al doamnei Mairin Silviana Ecaterina, pe perioada exercitarii temporare a functiei publice de conducere temporar vacanta de director executiv, 
gradul II la Directia economica, buget a Consiliului Judetean Dambovita 

7 14-01-2020 DISPOZITIE privind stabilirea venitului salarial al domnului Ivanoff Ivan Vasile, secretar general al judetului, gradul II la Consiliului Judetean Dambovita 

6 14.01.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa a doamnei Ciulei Elena Ana 

5 14.01.2020 DISPOZITIE privind aprobarea schimbarii numelui de familie pe cale administrativa solicitata de doamna Nastase Roxana pentru fiica sa, Carlan Jessica Elena 

4 13-01-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat in data de 6 februarie 2020 pentru ocuparea functiilor 
contractuale vacante, in afara organigramei, pe perioada determinata, fractiune de norma, din cadrul echipei pentru implementarea 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 

3 10-01-2020 
DISPOZITIE privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei MURESAN FLORINA - RAMONA consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradatia de vechime 2 la Biroul 
managementul resurselor umane, monitorizarea functiilor publice - Compartimentul control intern/managerial al Consiliului Judetean Dambovita 

2 07-01-2020 
DISPOZITIE privind constituirea comisiei de cercetare administrativa cu privire la incalcarea normelor de circulatie in Austria, urmare conducerii autovehiculului/remorca DB lO NDN, aflat in 
administrarea SERVICIULUI PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT - SALVASPEO DAMBOVITA 

1 06-01-2020 
DISPOZITIE privind exercitarea cu caracter temporar de catre domnul STAN SORIN - DRAGOS, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradatia de vechime 4 la Serviciul buget din 
cadrul Directiei economica, buget a functiei publice de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II la Serviciul financiar, contabilltate din cadrul Directiei economica, buget a Consiliului 
Judetean Dambovita 

 


