
REGISTRU 
DE  EVIDENȚĂ  A  DISPOZIȚIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI GRĂNICEȘTI 2022 

 
 

Nr. 
act 

Data emiterii 
Anul 2022 

 
Conținutul pe scurt al dispoziției 

Luna Ziua 

0 1 2 3 

1  04 Privind acoperirea definitivă din execedentul bugetar, a deficitului secțiunii de 
dezvoltare pentru anul 2021. 

2  04 Privind recuperarea sumei de 960 lei de la GHIUZAN ADRIANA MARIA din Românești 
53 reprezentând ajutor de încălzire pentru perioada 01.01. 2022 – 31.03.2022. 

 
3 

  
05 

Privind încetarea plății dreptului la ajutor social (V.M.G.) titularului BODNAR SORIN cu 
domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 154 A, comuna Grănicești, județul Suceava la 
CERERE. 

 
4 

  
20 

Privind încetarea plății dreptului la ajutor pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
MALDAN SAFTA cu domiciliul din sat Gura Solcii nr. 106, comuna Grănicești, județul 
Suceava, fiul împlinind 18 ani. 

 
5 

  
20 

Privind acordarea dreptului al alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului 
HRENIUC ADRIAN GELU cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 107, comuna 
Grănicești, județul Suceava. – 1 copil. 

 
6 

  
20 

Privind acordarea drepturilor de asistență socială (A.S.F.+V.M.G.+T.S.G.) titularei 
CERGĂ LUCIANA GEORGIANA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 7 A, comuna 
Grănicești, județul Suceava – A.S.F.-2 copii, V.M.G.- 4 pers., 40 ore muncă în folocul 
comunității, T.S.G.(tichete sociale grădiniță) - 1 copil 

 
7 

  
20 

Privind încetarea plății dreptului la ajutor social  (V.M.G.)  titularului  ENCIU OVIDIU 
IOAN cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 38, comuna Grănicești, județul Suceava, la 
CERERE. 

 
8 

  
21 

Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului de 
energie solicitantei MARMULEAC ROLIANA GABRIELA cu domiciliul în sat Iacobești 
nr.17, comuna Grănicești, județul Suceava deoarece deține 2.000 mp. curți-construcții 
și alte terenuri intravilane. 

 
9 

 
IANUARIE 

 
21 

Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului de 
energie solicitantei LUPU ELENA CAMELIA  cu domiciliul în sat Românești nr.65, 
comuna Grănicești, județul Suceava deoarece deține 2.000 mp. curți-construcții și alte 
terenuri intravilane. 

10  21 Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței și a dreptului la 
suplimentul pentru energie pentru cererile depuse în perioada 21.12.2021 – 
20.01.2022. 

11  25 Privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Grănicești, 
județul Suceava, pentru data de 31.01.2022, ora 900. 

 
12 

  
31 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei DUȚU 
MERINEEA cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 177, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 2 copii 

 
13 

  
31 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului 
GRĂUNCEANU MIHAI cu domiciliul în sat Grănicești nr. 201 B, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 2 copii 

 
14 

  
31 

Privind acordarea drepturilor la alocație pentru susținerea familiei(A.S.F.) și stimulent 
educațional(T.S.G.) titularei PRIBAGU ADELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 48 A, 
comuna Grănicești, județul Suceava – A.S.F. – 2 copii, T.S.G.(tichete sociale 
grădiniță)– 1 copil 

15  31 Privind constituirea Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al Comunei Grănicești, județul Suceava. 

16  31 Privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Grănicești, 
județul Suceava, pentru data de 10.02.2022, ora 900. 

 
17 

 
FEBRUARIE 

 
10 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru 
titularul UCRAINEȚ BENIAMIN cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 132, comuna 
Grănicești, județul Suceava – 2 copii, naștere. 

    



    
    

0 1 2 3 

 
18 

 
 

 
10 

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și a stimulentului educațional 
pentru grădiniță (A.S.F.+T.S.G.) pentru titulara NIMACIUC MIRELA cu domiciliul în sat 
Dumbrava nr. 50, comuna Grănicești, județul Suceava. – A.S.F – 2 copii, T.S.G. 
(tichete sociale grădiniță) – 2 copii. 

19  11 Privind desemnarea reprezentanților Comunei Grănicești, județul Suceava în Grupul 
de lucru județean pentru întocmirea amenajamentului pastoral. 

20  21 Privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței și a dreptului la 
suplimentul pentru energie pentru cererile depuse în perioada 21.02.2022 – 
20.02.2022. 

 
21 

  
22 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) pentru titularul PRIBEAGA ILARIE cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 3, comuna Grănicești, județul Suceava, fiul Daniel fiind 
plecat la muncă în străinătate. 

 
22 

 
 

 
22 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) pentru titularul COVACI DORINA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 27, comuna Grănicești, județul Suceava, fiul Florin fiind 
plecat la muncă în străinătate. 

 
23 

  
22 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) pentru titulara ENCIU VIORICA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 118, comuna Grănicești, județul Suceava, fiul Florin 
fiind plecat la muncă în străinătate. 

 
24 

  
22 

Privind încetarea plății ajutorului pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titulara 
PRIBAGU LAVINIA LARISA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 131, comuna 
Grănicești, județul Suceava, deoarece venitul pe membru de familie >530 lei/lună. 

 
25 

 
FEBRUARIE 

 
22 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) pentru titularul TIRON CONSTANTIN 
cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 189, comuna Grănicești, județul Suceava, 
deoarece venitul pe membru de familie >530 lei/lună. 

26  22 Privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Grănicești, 
județul Suceava, pentru data de 28.02.2022, ora 900. 

 
27 

  
22 

Privind încetarea plății ajutorului pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titularul 
LUPAN GHEORGHE cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 128, comuna Grănicești, 
județul Suceava, deoarece fiul Constantin având peste 20 absențe. 

 
28 

  
28 

Privind acordarea ajutorului de urgență (A.U.). pentru ȘPAC CAMELIA 
LĂCRĂMIOARA din sat Românești 27, comuna Grănicești, județul Suceava, în 
cuantum de 5.000 lei pentru soțul Romeo Aurel – bolnav de cancer. 

 
29 

  
28 

Privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru doamna PAULIUC ANA – persoană 
cu handicap, cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 184, comuna Grănicești, județul 
Suceava. 

 
30 

  
28 

Privind încetarea plății indemnizației persoanei cu handicap grav pentru GAFENCU 
LIDIA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 576, comuna Grănicești, județul Suceava, 
deoarece a optat pentru asistent personal. 

 
31 

  
28 

Privind angajarea în funcția de asistent personal a doamnei GAFENCU ANGELA 
pentru GAFENCU LIDIA – persoană cu handicap grav cu domiciliul în sat Grănicești 
nr. 576, comuna Grănicești, județul Suceava de la data de 01.03.2022. 

 
32 

 
 

 
01 

Privind modificarea cuntumurilor ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) pentru titulara CERGĂ LUCIANA GEORGIANA cu domiciliul în sat 
Gura Solcii nr. 7 A, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G.- 5 pers., A.S.F. – 3 
copii, 35 ore muncă în folosul comunității.  

 
33 

  
01 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului OLĂNESCU MIHAI cu domiciliul 
în sat Românești nr. 81, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 1 pers., 9 ore 
muncă în folocul comunității. 

34 MARTIE  
01 

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F) titularei HRENIUC 
VIOLETA cu domiciliul în sat Românești nr. 119, comuna Grănicești, județul Suceava -
2 copii. 

 
35 

  
01 

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F) titularei MALDAN 
LOREDANA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 105, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 4 copii. 

 
36 

  
01 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F) titularului 
CLIPA MIHAI cu domiciliul în sat Grănicești nr. 347, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 1 copil, EVELIN împlinind 18 ani. 

   Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F) titularului 



37 01 TIRON CONSTANTIN cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 189, comuna 
Grănicești, județul Suceava – 1 copil, modificare venituri. 

0 1 2 3 

38  01 Privind modificarea cuantumulrilor ajutoarelor sociale (V.M.G.) și a orelor de muncă. 

39  04 Privind actualizarea componenței Comisiei Comunale Grănicești pentru R.P.L. 2021. 

 
40 

  
07 

Privind încetarea plății suplimentului ajutorului la energie(S.E.) titularului TCACIUC 
ION cu domiciliul în sat Românești nr. 177, comuna Grănicești, județul Suceava, 
deoarece a decedat la data de 03.03.2022. 

 
41 

  
17 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului PRIBEAGA ILARIE cu domiciliul 
în sat Gura Solcii nr. 3, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 3 persoane, 25 
ore muncă în folocul comunității. 

 
42 

  
17 

Privind acordarea ajutorului pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului MAZILU 
MĂRIOARA MIRABELA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 126, comuna Grănicești, 
județul Suceava – A.S.F. – 3 copii. 

 
43 

  
17 

Privind încetare plată a alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului 
MACOVEICIUC DAN ILIE cu domiciliul în sat Românești nr.162, comuna Grănicești, 
județul Suceava. 

44  18 Privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Grănicești, 
județul Suceava, pentru data de 25.03.2022, ora 900. 

 
45 

  
18 

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul 
procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de prestări servicii de colectare a 
deșeurilor menajere în comuna Grănicești, județul Suceava. 

46  23 Privind modificarea cuantumului stimulentului educațional pentru preșcolari începând 
cu 01.03.2022 de la 100 lei/lună la 105 lei/lină. 

 
47 

  
26 

Privind încetarea plății drepturilor la ajutor perntru susținerea familiei și supliment la 
energie din 04.2022 (A.S.F.+S.E.) titularei COVACI DORINA cu domiciliul în sat Gura 
Solcii nr. 27, comuna Grănicești, județul Suceava.  

 
 

48 

 
 

MARTIE 

 
 

26 

Privind acordarea ajutorului socia și a suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.)  
titularului TCACIUC VASILE cu domiciliul în sat Românești nr, 177, comuna 
Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 1 persoană, 10 ore muncă în folocul 
comunității, S.E.(supliment energie el. + combustibili) pentru perioada 01.04 – 
31.10.2022 = 30 lei/lună + 20 lei/lună). 

 
49 

  
26 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
TROIA VIORICA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 36, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 1 copil. 

 
50 

  
26 

Privind acordarea indemnizației de însoțitor doamnei LUCAN VIORICA – persoană cu 
handicap grav, cu domiciliul în sat Dumbrava nr. 27, comuna Grănicești, județul 
Suceava. 

 
51 

  
26 

Privnd modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularului 
UDUDEC ADI cu domiciliul în sat Iacobești nr. 33, comuna Grănicești, județul Suceava 
– 2 copii datorită modificării veniturilor. 

 
52 

  
26 

Privind încetarea plății dreptului la alocație pentru susținerea familiei, a suplimentului 
pentru energie și a tichetelor sociale pentru grădiniță (A.S.F.+S.E.+T.S.G.) titularei 
GHERASIM GINA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 200 B, comuna Grănicești, județul 
Suceava, plecat în străinătate. 

 
53 

  
26 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei și a suplimentului de energie 
(A.S.F. + S.E.) titularei MIRON DANIELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 99 B, 
comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în străinătate. 

 
54 

  
26 

Privind încetarea plății drepturilor ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
a suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularului TROIA CRISTIAN 
IONUȚ cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 40, comuna Grănicești, județul Suceava, 
plecat străinătate. 

55  29 Privind avansarea în gradația a 2-a a domnului ZAHARIE IONEL – șef formație 
pompieri. 

56  30 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor titularului RACOLCIUC ILIE din sar 
Românești nr. 185 – persoană cu handicap decedată la data de 25.03.2022. 

 
57 

  
31 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
PALIEVICI ALINA cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 42 A, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 2 copii, modificarea veniturilor. 

 
58 

 
APRILIE 

 
07 

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei BALANOVICI 
IOANA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 25, comuna Grănicești, județul Suceava – 2 



copii. 

59  15 Privind Convocarea în ședință extraodinară a Consiliului Local al Comunei Grănicești, 
județul Suceava, pentru data de 20.04.2022, ora 900. 

0 1 2 3 

60  21 Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) titularului BODNAR IOAN CRISTIAN 
cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 143 A, la CERERE. 

 
61 

  
21 

Privind încetarea plății drepturilor la alocație pentru susținerea familiei, ajutor social și 
supliment pentru energie (A.S.F.+V.M.G.+S.E.) titularului DRAGOMIR ANTON cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 10, comuna Grănicești, județul Suceava, fiind plecat la 
muncă în străinătate. 

 
62 

  
21 

Privind încetarea plății drepturilor la alocație pentru susținerea familiei, ajutor social și 
supliment pentru energie (A.S.F.+V.M.G.+S.E.) titularului PRIBEAGA ILIE cu domiciliul 
în sat Gura Solcii nr. 3 A, comuna Grănicești, județul Suceava, fiind plecat la muncă în 
străinătate. 

 
63 

  
21 

Privind încetarea plății drepturilor la alocație pentru susținerea familiei, ajutor social și 
supliment pentru energie (A.S.F.+V.M.G.+S.E.) titularului DUȚU ILIE cu domiciliul în 
sat Gura Solcii nr. 48, comuna Grănicești, județul Suceava, fiind plecat la muncă în 
străinătate. 

 
64 

  
21 

Privind modificarea cuantumului ajutorului social (V.M.G.) titularului LUPAN 
GHEORGHE cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 128, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 3 persoane, 6 ore muncă în folosul comunității, modificare venituri. 

 
65 

  
21 

Privind modificarea cuantumului ajutorului social (V.M.G.) titularei PRIBEAGU 
LUCREȚIA MIHAELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 137, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 5 persoane, 18 ore muncă în folosul comunității. 

 
66 

  
21 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei 
HAIDĂU ZÎNICA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 358, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 2 copii, fiul Adrian împlinind 18 ani. 

67  21 Privind numirea unui curator special pentru copilul PRIBAGU AMIRA REBECA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 131, comuna Grănicești, județul Suceava. 

 
68 

  
21 

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei CIMPOIEȘ IULIA 
CARMEN cu domiciliul în Gura Solcii nr. 112 C, comuna Grănicești, județul Suceava – 
1 copil. 

 
69 

APRILIE  
21 

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei BODNAR 
ANIȘOARA cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 154 A, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 3 copii. 

 
70 

  
26 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularului COVACI CONSTANTIN 
cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 57, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în 
străinătate. 

 
71 

  
26 

Privind încetarea activității asistentului personal GAFENCU ELENA cu domiciliul în sat 
Grănicești nr. 159, de la data de 25.04.2022 ca urmare a decesului persoanei cu 
handicap grav GAFENCU ALEXANDRU.  

 
72 

  
26 

Privind recuperarea sumei de 270 lei de la titularul CLIPA MATEI DORU cu domiciliul 
în sat Grănicești nr. 378, comuna Grănicești, județul Suceava încasate ca ajutor de 
încălzire pentru sezonul rece 2019 – 2020, deoarece avea 2 autoturisme, fapt 
constatat la controlul efectuat de Camera de Conturi la AJPIS Suceava. 

 
73 

  
26 

Privind acordarea unui ajutor de urgență (A.U.) în cuantum de 1.600 lei titularului 
BODNAR CONSTANTIN cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 98, comuna Grănicești, 
județul Suceava, pentru cheltuielile de înmormântare ale fiului COSTEL, decedat la 
data de 05.04.2022. 

 
74 

  
29 

Privind acordarea unui ajutor de urgență (A.U.) în cuantum de 1.600 lei titularei CLIPA 
SILVIA ANCA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 251, comuna Grănicești, județul 
Suceava, pentru cheltuielile de înmormântare ale soțului CORNELIU, decedat la data 
de 20.04.2022. 

 
75 

  
29 

Privind modificarea cuantumului ajutorului social (V.M.G.) titularului LUCACI 
MARCELA cu domiciliul în sat Iacobești nr.101, comuna Grănicești, județul Suceava – 
5 persoane, 18 ore muncă în folosul comunității, modificare venituri. 

 
76 

  
29 

Privind modificarea cuantumului ajutorului social (V.M.G.) titularului TCACIUC SORIN 
CONSTANTIN cu domiciliul în sat Dumbrava nr.76 K, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 4 persoane, modificare venituri. 

   Privind modificarea cuantumului ajutorului social (V.M.G.) titularului BODNAR PAVEL 



77 29 cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr.154 A, comuna Grănicești, județul Suceava – 5 
persoane, 23 ore muncă în folosul comunității. 

    
    

0 1 2 3 

 
78 

 
 

APRILIE 

 
29 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei 
ZAHARIA ILENUȚA, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 367, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 3 copii, fiul Avram împlinind 18 ani. 

 
79 

  
29 

Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă (C.I.M.) al domnului 
GAFENCU GHEORGHE, angajat în cadrul aparatului propriu al Primarului comunei 
Grănicești, județul Suceava, ca umare a DECESULUI. 

80  03 Privind Convocarea în ședință odinară a Consiliului Local al Comunei Grănicești, 
județul Suceava, pentru data de 09.05.2022, ora 900. 

 
81 

  
10 

Încetare de drept a contractului individual de muncă (C.I.M.) al doamnei NUȚU 
ELISABETA, angajată în aparatul de specialitate al Primarului comunei Grănicești, 
județul Suceava, ca urmare a DECESULUI. 

 
82 

  
12 

Privind acordarea unui ajutor de urgență (A.U.) în cuantum de 1.600 lei titularului 
GAFENCU VASILE cu domiciliul în sat Românești nr. 159, comuna Grănicești, județul 
Suceava, pentru cheltuielile de înmormântare ale unchiului Gafencu Alexandru, 
DECEDAT la data de 25.04.2022. 

83  16 Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei CREȚU MARIA din sat Iacobești nr. 92 
– persoană cu handicap, începând cu luna iunie 2022. 

 
84 

  
20 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului SENCIUC IOAN cu domiciliul în 
sat Dumbrava nr. 52, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 1 persoană, 10 
ore muncă în folosul comunității. 

 
85 

  
20 

Privind încetarea plății drepturilor de asistență socială (A.S.F.+ T.S.G.) titularului 
HAPIUC ILIE DANIEL cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 33, comuna Grănicești, 
județul Suceava, fiind plecat la muncă în străinătate. 

 
86 

 
MAI 

 
20 

Privind încetarea plății ajutorului social și suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.) 
titularului COVACI CONSTANTIN cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 57, comuna 
Grănicești, județul Suceava, plecat în străinătate. 

 
87 

  
20 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+ S.E.) titularei COMARIȚAN ELENA 
LUMINIȚA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 26, comuna Grănicești, județul Suceava, 
plecat în străinătate. 

 
88 

  
20 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularei PRIBEAGU LUCREȚIA 
MIHAELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 137, comuna Grănicești, județul Suceava, 
plecat în străinătate. 

 
90 

  
20 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularei TROIA CLAUDIA ANA 
MARIA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 137, comuna Grănicești, județul Suceava, 
plecat în străinătate. 

 
91 

  
20 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularei PRIBEAGU ANGELA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 37 A, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în 
străinătate. 

 
92 

  
20 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularei PRIBEAGU ANGELA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 37 A, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în 
străinătate. 

 
93 

  
20 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularului ENCIU ILIE DANIEL cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 107, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în 
străinătate. 

94  30 privind constituirea comisiilor de concurs și contestații pentru funcția de GUARD din 
cadrul Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava  

 
95 

  
30 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularei PALIEVICI MARIANA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 34, comuna Grănicești, județul Suceava, refuz acordate 
informații privind veniturile și neprezentare la notificarea Primăriei. 



    
    
    
    

0 1 2 3 

 
96 

  
30 

Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și 
suplimentului pentru energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularului ENCIU SEVERIN cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 20 A, comuna Grănicești, județul Suceava, refuz 
acordate informații privind veniturile și neprezentare la notificarea Primăriei. 

 
97 

 
MAI 

 
30 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularului 
PETROVICI VASILE cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 42 A, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 1 copil, fiul Daniel împlinind vârsta de 18 ani. 

 
98 

  
30 

Privind angajarea doamnei PETRESCU VIORICA în funcția de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Petrescu Petru cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 46, 
județul Suceava. 

 
99 

  
30 

Privind acordarea gradației IV+spor vechime doamnei NUȚU RALUCA, muncitor 
calificat în cadrul Compartimentului Administrativ al Primăriei comunei Grănicești, 
județul Suceava. 

100  02 Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 08.06.2022, ora 900.  

 
101 

  
03 

Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă (C.I.M.) al doamnei 
LEONTE TATIANA, angajat în funcția de asistent personal ca urmare a DECESULUI 
persoanei cu handicap grav UDUDEC VIORICA. 

102  07 Privind acordarea ajutorului de urgență (A.U.) numitului LĂZURCĂ MIHAI din sat 
Grănicești 239, comuna Grănicești, județul Suceava, în cuantum de 3.000 lei. 

 
 

103 

  
 

09 

Privind acordarea drepturilor la ajutor perntru susținerea familiei, supliment la energie 
și tichete sociale pentru grădiniță (A.S.F.+S.E.+T.S.G.) titularei UCRAINEȚ ALINA 
GEORGIANA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 121, comuna Grănicești, județul 
Suceava, A.S.F.- 4 copii, S.E.(supliment energie el. + combustibili) pentru perioada 
01.04 – 31.10.2022 = 30 lei/lună + 20 lei/lună, T.S.G.(tichete sociale grădiniță) - 1 copil 

 
104 

  
09 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului CIMPOIEȘ ARCHIP cu domiciliul 
în sat Gura Solcii nr. 72, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 14 persoane, 
59 ore muncă în folosul comunității. 

105  09 Privind aprobarea Regulamentului acordare vouchere de vacanță 2022. 

106  09 Privind înființare poprire drepturi salariale angajatului Primăriei comunei Grănicești, 
MOLOCI GHEORGHE – muncitor calificat. 

 
107 

  
16 

Privind încetarea plății ajutorului social și suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.) 
titularei PRIBEAGA LIDIA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 132, comuna Grănicești, 
județul Suceava, plecat în străinătate.  

 
108 

IUNIE  
16 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) pentru titularul TCACIUC 
CONSTANTIN SORIN cu domiciliul în sat Dumbrava nr. 76 K, comuna Grănicești, 
județul Suceava, venituri >530 lei/lună/membru familie. 

 
109 

  
16 

Privind încetarea plății ajutorului social și suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.) 
titularului OLĂNESCU MIHAI cu domiciliul în sat Românești nr. 81, comuna Grănicești, 
județul Suceava, schimbare domiciliu.  

 
110 

  
16 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului GHERASIM ANTIM SORIN din sat 
Grănicești nr. 151 – reprezentant legal al persoanei cu handicap grav, pentru cu luna 
iulie 2022, pe perioada efectuării C.O. de asistentul personal GHERASIM MARIANA. 

 
111 

  
16 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularei DARI MARIA cu domiciliul în sat 
Gura Solcii nr. 135, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 4 persoane, 31 
ore muncă în folosul comunității. 

 
 

112 

  
 

16 

Privind acordarea drepturilor la alocația perntru susținerea familiei și supliment la 
energie (A.S.F.+S.E.) titularei CIMPOIEȘ VIORICA ANTONINA cu domiciliul în sat 
Gura Solcii nr. 103, comuna Grănicești, județul Suceava, A.S.F.- 2 copii, 
S.E.(supliment energie el. + combustibili) = 30 lei/lună + 20 lei/lună, pentru perioada 
01.07 – 31.10.2022. 

 
113 

  
16 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
BĂDELIȚĂ EMILIA DOMNICA  cu domiciliul în sat Românești nr. 151 A, comuna 
Grănicești, județul Suceava – 2 copii, modificare venituri.  

 
114 

  
16 

Privind încetarea plății drepturilor la ajutor perntru susținerea familiei și suplimentul 
pentru  energie (A.S.F.+S.E.) titularei BABIUC DOINA cu domiciliul în sat Românești 
nr. 15, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în străinătate. 



 
115 

  
16 

Privind încetarea plății drepturilor la ajutor perntru susținerea familiei și suplimentul 
pentru  energie (A.S.F.+S.E.) titularei DUȚU RAIELA CATRINA cu domiciliul în sat 
Gura Solcii nr. 129, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în străinătate. 

0 1 2 3 

116  16 Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei GRĂMADĂ FLOAREA – persoană cu 
handicap grav, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 151, comuna Grănicești, județul 
Suceava, pentru luna iulie 2022, pe perioada efectuării C.O. de asistentul personal 
GRĂMADĂ MARIANA ELISABETA. 

117  16 Începând cu luna IULIE 2022, se acordă dreptul la indemnizaţie de însoţitor în 
cuantum de 1.524 lei/lună doamnei MOROȘAN ELENA, CNP 2700707333231, 
asistent personal(aflată în C.O.) și reprezentant legal al persoanei cu handicap grav 
MOROȘAN NICOLAE ADRIAN, CNP 1940309330206, cu domiciliul în sat Grănicești 
nr. 26, comuna Grăniceşti, judeţul Suceava. 

118  16 Privind înființare popriere drepturi salariale pentru MOLOCI GHEPRGHE, anagajat al 
Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava. 

119  21 Privind acordarea ajutorului de urgență (A.U.) pentru MALDAN RODICA din sat Gura 
Solcii 127, comuna Grănicești, județul Suceava, în cuantum de 5.000 lei pentru 
intervenția chirurgicală (cancer) în regim privat a soțului. 

120 IUNIE 23 Privind constituirea Comisiei de recepționare a lucrărilor privind extinderea rețelei 
electrice de iluminat stradal cu cablu subteran – 35 ml. 

121  23 Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului MIHALCIUC IOAN cu domiciliul 
în sat Românești nr. 69, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 1 persoană, 
10 ore muncă în folosul comunității. 

122  24 Privind încetarea plății ajlocației pentru susținerea familiei și suplimentului pentru 
energie (A.S.F.+S.E.) titularului GRĂUNCEANU MIHAI cu domiciliul în sat Grănicești 
nr. 201 B, comuna Grănicești, județul Suceava, pentru deținere 2 autoturisme. 

123  24 Privind acordarea ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și a 
suplimentului la energie pentru combustibili solizi (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularei 
PALIEVICI MARIANA LARISA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 34, comuna 
Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 5 persoane, 59 ore muncă în folosul 
comunității, A.S.F.-3 copii și S.E. pentru perioada 01.07 – 31.10.2022 = 20 lei/lună. 

124  24 Privind angajarea domnului GHERASIM MIHAI în funcția de GURAD în cadrul 
Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava, ca urmare a câștigării concursului 
organizat în la data de 23.06.2022 

125  29 Privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din 05.07.2022, ora 900. 

126  30 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru GAFENCU TRAIAN – 
persoană cu handicap grav, cu ultimul domiciliu în sat Românești nr.36, comuna 
Grănicești, județul Suceava, ca urmare a DECESULUI acestuia la data de 29.06.2022 

127  08 Privind modificarea repartizării pe trimestre a unor cheltuieli bugetare pe anul 2022. 

128  14 Privind rectificarea actului de căsătorie nr. 26 din 30.10.1943. 

 
129 

  
14 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei GHERASIM MARIANA - persoană cu 
handicap grav cu domiciliul în sat Grănicești nr. 7, comuna Grănicești, județul 
Suceava, pentru cu luna august 2022, pe perioada efectuării C.O. de asistentul 
personal GHERASIM NECULAI. 

 
130 

 
IULIE 

 
14 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei FILIPIUC LIUȚA  - persoană cu 
handicap grav cu domiciliul în sat Grănicești nr. 460, comuna Grănicești, județul 
Suceava, pentru cu luna august 2022, pe perioada efectuării C.O. de asistentul 
personal FILIPIUC LĂCRĂMIOARA. 

 
131 

  
14 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei TEODOROVICI ELEONORA - 
persoană cu handicap grav, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 152, comuna Grănicești, 
județul Suceava, pentru luna august 2022, pe perioada efectuării C.O. de asistentul 
personal TEODOROVICI NECULAI. 

 
132 

  
18 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei și suplimentului pentru 
energie (A.S.F.+S.E.) titularei DIVISIEVICI FLOAREA cu ultimul domiciliu în sat Gura 
Solcii nr. 105, comuna Grănicești, județul Suceava, ca urmare a decesului. 

 
133 

  
18 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei și suplimentului pentru 
energie (A.S.F.+S.E.) titularei CHERARU MARIANA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 
137, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în străinătate.  

 
134 

  
18 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei și suplimentului pentru 
energie (A.S.F.+S.E.) titularei PRIBAGU ADELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 48 
A, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în străinătate.  



    
    
    
    

0 1 2 3 

 
135 

  
18 

Privind acordarea drepturilor la ajutor perntru susținerea familiei și supliment la energie 
(A.S.F.+S.E.) titularei MIRON DANIELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 99 B, 
comuna Grănicești, județul Suceava, A.S.F.- 2 copii, S.E.(supliment energie el. + 
combustibili) = 30 lei/lună + 20 lei/lună, pentru perioada 01.08 – 31.10.2022. 

 
 

136 

  
 

18 

Privind acordarea drepturilor la ajuntor social, alocația perntru susținerea familiei și 
supliment la energie (V.M.G.+A.S.F.+S.E.) titularului ENCIU ILIE DANIEL cu domiciliul 
în sat Gura Solcii nr. 107, comuna Grănicești, județul Suceava, V.M.G. – 6 persoane, 
A.S.F.- 2 copii, S.E.(supliment energie combustibili) = 20 lei/lună, pentru perioada 
01.08 – 31.10.2022. 

 
137 

  
19 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei BORDEI LENUȚA – asistent personal 
și reprezentant legal al persoană cu handicap grav DUDUMAN LIVIU, cu domiciliul în 
sat Slobozia Sucevei nr.173, comuna Grănicești, județul Suceava, pentru luna august 
2022, pe perioada efectuării C.O. 

 
138 

  
19 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
LUCACI MARCELA  cu domiciliul în sat Iacobești nr. 101, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 1 copii, fiica Elena Ana Maria >20 absențe.  

 
139 

  
19 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
HRENIUC VIOLETA  cu domiciliul în sat Românești nr. 119, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 1 copii, fiul Andrei >20 absențe.  

 
140 

  
19 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
BALANOVICI IOANA  cu domiciliul în sat Gura Solcii nr.25 A, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 1 copii, fiul  Cristian Reinaldo >20 absențe.  

 
141 

 
IULIE 

 
19 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
BALANOVICI IOANA  cu domiciliul în sat Gura Solcii nr.25 A, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 3 copii, fiul  Gică Emanuel >20 absențe.  

 
142 

  
19 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularului ENCIU 
OVIDIU IOAN  cu domiciliul în sat Gura Solcii nr.38, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 3 copii, plecat în străinătate..  

 
143 

  
19 

Privind acordarea unui ajutor de urgență (A.U.) în cuantum de 1.600 lei titularului 
DIVISIEVICI CONSTANTIN cu domiciliul în sat Grănicești nr. 251, comuna Grănicești, 
județul Suceava, pentru cheltuielile de înmormântare ale soției FLOAREA, 
DECEDATĂ la data de 05.07.2022. 

144  19 Privind privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului DIVISIEVICI 
CONSTANTIN, cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 116, pentru 1 persoană – pensionar.  

 
145 

  
19 

Privind privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului BODNAR IOAN 
CRISTIAN, cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr.143 A pentru 6 persoane – 39 ore 
muncă în folosul comunității.  

 
146 

  
26 

Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă (C.I.M.) al doamnei 
TEODOROVICI VIORICA LĂCRĂMIOARA, cu domiciull în sat Grănicești nr. 208, 
comuna Grănicești, județul Suceava, angajat în funcția de asistent personal ca urmare 
a DECESULUI persoanei cu handicap grav ȘALAR ANTON. 

 
147 

  
29 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei SOROHAN CORNELIA LILIANA – 
asistent personal și reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Sorohan Cosmin 
Mario, cu domiciliul în sat Grănicești nr.138, comuna Grănicești, județul Suceava, 
pentru luna august 2022, pe perioada efectuării C.O. 

 
148 

  
29 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului CEPUC IOAN – persoană cu 
handicap grav, cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 12, comuna Grănicești, județul 
Suceava, pentru luna august 2022, pe perioada efectuării C.O. de asistentul personal 
CEPUC MARIANA. 

 
149 

  
29 

Privind avansarea la gradația 1a domnului HRIȚCU CRISTI MARIAN, inspector 
specialitate în cadrul  Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei comunei 
Grănicești, județul Suceava. 

150  29 Privind angajarea cu contract individual de muncă (C.I.M.) a doamnei NUȚU MEGGY 
ALINA în funcția de Casier DIN CADRUL Primăriei comunei Grănicești, județul 
Suceava. 

   Privind acordarea unui ajutor de urgență (A.U.) în cuantum de 5.000 lei titularului 



151 AUGUST 02 COSTINIUC CONSTANTIN cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 25, comuna 
Grănicești, județul Suceava, pentru achiziționarea unui aparat de oxigen. 

152  04 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Grănicești, județul Suceava în ședința 
ordinară din data de 10.08.2022, ora 900. 

    

0 1 2 3 

 
153 

  
05 

Privind constituirea Comisiei pentru efectuarea recepției la finalizarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investiție ,,Amenajare teren de sport la șsoala gimnazială Grănicești, 
județul Suceava”. 

 
154 

  
08 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei și suplimentului pentru 
energie (A.S.F.+S.E.) titularului MOSCALIUC VASILE cu domiciliu în sat Grănicești nr. 
121, comuna Grănicești, județul Suceava, deoacere au venituri >530 lei/lună/membru 
familie 

 
155 

  
08 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei  NUȚU 
MEGGI             ALINA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 59, comuna Grănicești, județul 
Suceava. 

 
156 

  
08 

Privind încetarea plății ajutorului social și a suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.) 
titularei NICOLAICIUC ION cu domiciliul în sat Românești nr. 7, comuna Grănicești, 
județul Suceava, plecat în străinătate. 

 
157 

  
31 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularei PRIBEAGU LUCREȚIA MIHAELA cu domiciliul în sat Gura 
Solcii nr. 137, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 5 persoane, 18 ore 
muncă în folosul comunității, A.S.F.- 3 copii. 

 
158 

  
31 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularului DUȚU ILIE cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 48, comuna 
Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 6 persoane, 39 ore muncă în folosul 
comunității, A.S.F.- 1 copil. 

 
159 

  
31 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularului DRAGOMIR ANTON cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 10, 
comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 4 persoane, 31 ore muncă în folosul 
comunității, A.S.F.- 2 copii. 

 
160 

  
31 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularei PRIBEAGU ANGELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 37 A, 
comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 6 persoane, 31 ore muncă în folosul 
comunității, A.S.F.- 3 copii. 

 
161 

 
AUGUST 

 
31 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularului MALDAN STEJAR cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 11, 
comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 4 persoane, 31 ore muncă în folosul 
comunității, A.S.F.- 2 copii. 

 
162 

  
31 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularei CLIPA MARGARETA cu domiciliul 
în sat Grănicești nr. 376, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 1 persoană, 
10 ore muncă în folosul comunității. 

 
163 

  
31 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularei PRIBEAGA LIDIA cu domiciliul în 
sat Gura Solcii nr. 132, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 1 persoană, 10 
ore muncă în folosul comunității. 

 
164 

  
31 

Privind modificarea cuantumului ajutorului social (V.M.G.) titularei CIMPOIEȘ ANCUȚA 
cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 103, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 
7 persoană, 41 ore muncă în folosul comunității. 

 
165 

  
31 

Privind încetarea plății ajutorului social și a suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.)  
titularului SAUCIUC MIHAI  cu domiciliul în sat Gura Solcii nr.17, comuna Grănicești, 
județul Suceava, plecat în străinătate.  

 
166 

  
31 

Privind acordarea dreptului la alocația perntru susținerea familiei (A.S.F.) titularului 
HAPIUC ILIE DANIEL cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 33, comuna Grănicești, 
județul Suceava, A.S.F.- 2 copii. 

 
167 

  
31 

Privind acordarea dreptului la alocația perntru susținerea familiei (A.S.F.) titularei 
TARCĂU LOREDANA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 35 A, comuna Grănicești, 
județul Suceava, A.S.F.- 1 copil. 

168  31 Privind numirea unui curator special pentru copilul minor COZACHEVICI TEODORA, 
cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 84, comuna Grănicești, județul Suceava 

 
169 

  
31 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
BODNAR ANIȘOARA  cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 154, comuna 



Grănicești, județul Suceava – 2 copii, 1 copil nu s-a mai înscris la școală. 

 
170 

  
31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei GRĂMADĂ 
LUCICA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 306, comuna Grănicești, județul Suceava, 
fiul ANDREI nu a mai fost înscris în anul școlar 2022 - 2023. 

    
    

0 1 2 3 

 
171 

  
31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei NIMACIUC 
MIRELA  cu domiciliul în sat Dumbrava nr.50, comuna Grănicești, județul Suceava, 
refuz declarare venituri.  

 
172 

  
31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularului ȘALAR 
GHEORGHE  cu domiciliul în sat Grănicești nr.109, comuna Grănicești, județul 
Suceava, soția fiind plecată în străinătate.  

 
173 

  
31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularului HRENIUC 
ADRIAN GELU  cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr.107, comuna Grănicești, 
județul Suceava, veniturile fiind mai mari decât cel prevăzut de lege..  

 
174 

  
31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei HRENIUC 
VIOLETA  cu domiciliul în sat Românești nr.119, comuna Grănicești, județul Suceava, 
deoarece s-a căsătorit și nu a mai depus cerere de reevaluare a veniturilor realizate de 
membrii familiei.  

 
175 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei MUNTEANU ELENA, asistent 
personal și reprezentant legal al persoanei cu handicap grav UDUDEC NELU, 
domiciliați în sat Românești nr. 90, comuna Grănicești, județul Suceava, pentru luna 
iulie 2022, pe perioada efectuării în luna septembrie 2022 a C.O. 

 
176 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului VATAMANIUC ADRIAN GHEORGHE, 
asistent personal și reprezentant legal al persoanei cu handicap grav VATAMANIUC 
IONAS ROBERT – persoană cu handicap grav, domiciliați în sat Gura Solcii nr. 90, 
comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a 
C.O. 

 
177 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului LEVIȚCHI ANGELA PROFIRA, 
reprezentant legal al persoanei cu handicap grav PĂSĂILĂ ION, domiciliați în sat 
Slobozia Sucevei nr. 134, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării 
luna septembrie 2022 a C.O. de către asistentul personal Păsăilă Lucia. 

 
178 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei GHERASIM MIHAELA 
GHEORGHINA, asistent personal și reprezentant legal al persoanei cu handicap grav 
GHERASIM MIHAI RADU – persoană cu handicap grav, domiciliați în sat Grănicești 
nr. 521, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 
2022 a C.O. 

 
179 

 
AUGUST 

 
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului HALIP IOAN, asistent personal și 
reprezentant legal al persoanei cu handicap grav HALIP SIMONA – persoană cu 
handicap grav, domiciliați în sat Grănicești nr. 390, comuna Grănicești, județul 
Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a C.O. 

 
180 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului MOROȘAN AMFILOFIE – persoană 
cu handicap grav, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 280. Comuna Grănicești, județul 
Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a C.O.de către asistentul 
personal Moroșan Cristian Mihai. 

 
181 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei TROIA OLGA – persoană cu handicap 
grav, cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 48, Comuna Grănicești, județul Suceava, pe 
perioada efectuării luna septembrie 2022 a C.O.de către asistentul personal Troia 
Daniel. 

 
182 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei PASCAR VIORICA – persoană cu 
handicap grav, cu domiciliul în sat Iacobești nr. 3, Comuna Grănicești, județul 
Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a C.O.de către asistentul 
personal Pascari Violeta Mihaela. 

 
183 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei COZACHEVICI ELENA, asistent 
personal și reprezentant legal al persoanei cu handicap grav HALIP ION, domiciliați în 
sat Gura Solcii nr. 66, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna 
septembrie 2022 a C.O. 

 
184 

  
31 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei DUȚU RODICA, asistent personal și 
reprezentant legal al persoanei cu handicap grav DUȚU SABINA, domiciliați în sat 
Gura Solcii nr. 83, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna 



septembrie 2022 a C.O. 

 
185 

  
31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, alocației pentru susținerea 
familiei și suplimentului pentru energie (A.S.F+VMG.+S.E.) titularei CERGA LUCIANA 
GEORGIANA cu domiciliu în sat Gura Solcii nr. 7 A, comuna Grănicești, județul 
Suceava, deoacere au refuzat declararea veniturilor. 

    
    
    

0 1 2 3 

 
186 

  
07 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
HAIDĂU ZENICA  cu domiciliul în sat Grănicești nr. 358, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 1 copii, creștere venituri familiale. 

 
187 

  
07 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularului TROIA CLAUDIA ANA MARIA cu domiciliul în sat Gura 
Solcii nr. 130, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 3 persoane, 25 ore 
muncă în folosul comunității, A.S.F.- 2 copii. 

 
188 

  
07 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularului 
BODNAR SORIN  cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 154 A, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 3 copii, s-a mai născut 1 copil. 

 
189 

  
08 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularului 
TCACIUC CONSTANTIN SORIN  cu domiciliul în sat Dumbrava 76 K, comuna 
Grănicești, județul Suceava – 3 copii, creștere venituri familiale. 

 
190 

  
08 

Numirea unui curator special pentru copiii minori Clipa Larisa, Marcu Levi, Elisa, Marta 
cu domiciliul în sat Grănicești 291, comuna Grănicești, județul Suceava – curator 
special Clipa Semida. 

191  09 Privind convocarea Consiliului Local al comunei Grănicești, județul Suceava în ședință 
ordinară la data de 15.09.2022, ora 900. 

 
192 

  
09 

Respingere încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F). pentru TROIA 
OLTEA MĂRIOARA din Gura Solcii nr. 40 deoarece, după notificare, nu s-au prezentat 
la Primărie pentru furnizarea informațiilor privind veniturile realizate de membrii familiei. 

 
193 

  
12 

Privind constituirea Comisiei pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții ,,Modernizare D.C. Grănicești, comuna Grănicești, județul 
Suceava”. 

 
194 

 
SEPTEMBRIE 

 
14 

Privind suspendarea ajutorului social (V.M.G.) pentru titulara PALIEVICI ADRIANA 
LARISA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 34, comuna Grănicești, județul Suceava, 
deoarece persoana aptă de muncă TABARCEA ADRIAN a refuzat efectuarea celor 36 
ore de muncă în folosul comunității. 

 
195 

  
14 

Privind suspendarea ajutorului social (V.M.G.) pentru titularua CIMPOIEȘ ANCUȚA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 103, comuna Grănicești, județul Suceava, deoarece 
persoana aptă de muncă CIMPOIEȘ TIMOTEI a refuzat efectuarea celor 41 ore de 
muncă în folosul comunității. 

 
196 

  
20 

Acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titularul HUȚAN 
GHEORGHE din sat Românești nr. 35, comuna Grănicești, județul Suceava ; A.S.F. – 
1 copil. 

197  20 Acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titularul CHIȚAN IOAN 
din sat Românești nr. 444, comuna Grănicești, județul Suceava; A.S.F. – 1 copil. 

198  20 Acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titularul ENCIU SEVERIN 
din sat Gura Solcii nr. 20 A, comuna Grănicești, județul Suceava; A.S.F. – 2 copii. 

199  20 Respingere acordare alocației pentru susținerea familiei (A.S.F). pentru MOȘNEAGU 
ANA MARIA din Gura Solcii nr. 95 A deoarece veniturile >557 lei/membru familie. 

 
200 

  
20 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei și a tichetelor sociale 
pentru grădiniță (A.S.F.+T.S.G.) titularei CERGA EMANUELA PETRONELA cu 
domiciliul în sat Gura Solcii nr. 135 D, comuna Grănicești, județul Suceava; A.S.F.-3 
copii. 

 
201 

  
20 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei și a tichetelor sociale 
pentru grădiniță (A.S.F.+T.S.G.) titularei CHERARU MARIANA cu domiciliul în sat 
Românești nr. 132, comuna Grănicești, județul Suceava; A.S.F.-2 copii, T.S.G.-1 copil. 

 
202 

  
20 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei și a tichetelor sociale 
pentru grădiniță (A.S.F.+T.S.G.) titularului PRIBEAGA ILIE cu domiciliul în sat Gura 
Solcii nr. 3, comuna Grănicești, județul Suceava; A.S.F.- 3 copii, T.S.G.-1 copil. 

   Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 



203 20 (V.M.G.+A.S.F.) titularului COVACI FLORIN cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 27, 
comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 4 persoane, 31 ore muncă în folosul 
comunității, A.S.F.- 1 copii. 

 
204 

  
20 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularului COMARIȚAN ELENA LUMINIȚA cu domiciliul în sat Gura 
Solcii nr. 26, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 3 persoane, 25 ore 
muncă în folosul comunității, A.S.F.- 1 copii. 

    
    

    

0 1 2 3 

 
205 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului CHIȚAN IOAN, reprezentant legal al 
persoanei cu handicap grav CHIȚAN VASILE, domiciliați în sat Grănicești nr. 477, 
comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a 
C.O. al asistentului personal Chițan Vasile. 

 
206 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei ȚIBU ELENA, reprezentant legal al 
persoanei cu handicap grav ȚIBU MIRCEA, domiciliați în sat Slobozia Sucevei nr. 73 
A, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a 
C.O. al asistentului personal Țibu Mihai. 

 
207 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnului ȚIBU MIHAI, reprezentant legal al 
persoanei cu handicap grav ȚIBU ILIE, domiciliați în sat Slobozia Sucevei nr. 73 A, 
comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a 
C.O. al asistentului personal Țibu Elena. 

 
208 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei CEPUC MARIA, asistent personal și 
reprezentant legal al persoanei cu handicap grav CEPUC VASILE, domiciliați în sat 
Slobozia Sucevei nr. 23, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării 
luna septembrie 2022 a C.O. 

 
209 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei DUȚU IOANA – persoană cu handicap 
grav, cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 92, Comuna Grănicești, județul Suceava, pe 
perioada efectuării în luna septembrie 2022 a C.O.de către asistentul personal Duțu 
Ilie. 

 
210 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului TEODOROVICI ADRIAN CĂTĂLIN – 
persoană cu handicap grav, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 473, Comuna Grănicești, 
județul Suceava, pe perioada efectuării în luna septembrie 2022 a C.O.de către 
asistentul personal Boghean Silvia Adriana. 

 
211 

 
SEPTEMBRIE 

 
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului IUSEP DORIN – persoană cu 
handicap grav, cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 164, Comuna Grănicești, 
județul Suceava, pe perioada efectuării în luna septembrie 2022 a C.O.de către 
asistentul personal Iusep Cornelia. 

 
212 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei GRĂMADĂ MAGDALENA – persoană 
cu handicap grav, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 34, Comuna Grănicești, județul 
Suceava, pe perioada efectuării în luna septembrie 2022 a C.O.de către asistentul 
personal Grămadă Zenovia. 

 
 

213 

  
 

22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei TEODOROVICI ZENOVIA 
MARGARETA, reprezentant legal al persoanei cu handicap grav TEODOROVICI 
GABRIEL, domiciliați în sat Grănicești nr. 104, comuna Grănicești, județul Suceava, pe 
perioada efectuării luna septembrie 2022 a C.O. al asistentului personal Teodorovici 
Archip. 

 
214 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei TCACIUC MĂRIOARA, reprezentant 
legal al persoanei cu handicap grav TCACIUC NATANAEL ANDREI, domiciliați în sat 
Grănicești nr. 130, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna 
septembrie 2022 a C.O. al asistentului personal Tcaciuc Nicodim. 

 
215 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei LĂZURCĂ SILVIA, asistent personal și 
reprezentant legal al persoanei cu handicap grav LĂZURCĂ SANDU COSTEL, 
domiciliați în sat Grănicești nr. 235 A, comuna Grănicești, județul Suceava, pe 
perioada efectuării luna septembrie 2022 a C.O.  

 
216 

  
22 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului, reprezentant legal al persoanei cu 
handicap grav TCACIUC NATANAEL ANDREI, domiciliați în sat Grănicești nr. 130, 
comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada efectuării luna septembrie 2022 a 
C.O. al asistentului personal Tcaciuc Nicodim. 

217  22 Privind constituirea comisiei de evaluare oferte achiziție publică pentru obiectivul de 



investiție ,, Înființare trotuare în sat Grănicești”. 

218  26 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 

 
219 

  
26 

Privind acordarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularului COVACI CONSTANTIN cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 
57, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 5 persoane, 36 ore muncă în 
folosul comunității, A.S.F.- 1 copil. 

 
220 

  
26 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
CIMPOIEȘ VIORICA  cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 103, comuna Grănicești, 
județul Suceava – 1 copil, 1 copil a împlinit 18 ani.. 

    

0 1 2 3 

 
221 

  
27 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei 
PETRIUC RAMONA cu domiciliul în sat Românești nr. 169, comuna Grănicești, județul 
Suceava; A.S.F.- 3 copii. 

 
222 

  
27 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului 
PRIBAGU VASILE cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 48 A, comuna Grănicești, județul 
Suceava; A.S.F.- 2 copii. 

 
223 

 
SEPTEMBRIE 

 
27 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei și a tichetelor sociale 
pentru grădiniță (A.S.F.+T.S.G.) titularei DONȚU CATRINA RAIELA cu domiciliul în sat 
Gura Solcii nr. 129, comuna Grănicești, județul Suceava; A.S.F.- 4 copii, T.S.G.-1 
copil. 

224  30 Privind modificarea rapartizării pe trimestre a unor cheltuieli bugetare pe anul 2022. 

225  30 Privind acordarea a 42 tichete grădiniță pentru anul școlar 2022 – 2023. 

 
226 

  
30 

Privind încetarea plății ajutorului social și a suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.)  
titularului RUSU VASILE  cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr.131, comuna 
Grănicești, județul Suceava, venituri mai mari decât minimul legal..  

 
227 

  
30 

Privind acordarea ajutorului de urgență (A.U.) pentru BODNAR ESTERA din sat 
Slobozia Sucevei 154 A, comuna Grănicești, județul Suceava, în cuantum de 2.500 lei 
pentru intervenția chirurgicală cardiologică a fiicei Sofia. 

 
228 

 
 

 
03 

Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului GAFENCU CONSTANTIN cu 
domiciliul în sat Românești nr. 99, comuna Grănicești, județul Suceava – V.M.G. – 1 
persoană, 10 ore muncă în folosul comunității. 

 
229 

  
03 

Privind constituirea Comisiei pentru verificarea realității informațiilor furnizate de 
persoanele fizice care au oferit vazare și hrană refugiaților UA în vederea decontării 
acestora. 

 
230 

  
14 

Privind încetarea plății ajutorului social și a suplimentului pentru energie (V.M.G.+S.E.) 
pentru titularul HAPIUC TOADER cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 146 A 
deoarece familia are venituri ce depășesc cuantumul stabilșit de legislația în vigoare. 

231  18 Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Grănicești, județul Suceava la data de 
24.10.2022, ora 900. 

 
232 

  
24 

Privind încetarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei (V.M.G.+A.S.F.) 
titularului ȘALAR DANIELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 109, comuna Grănicești, 
județul Suceava, deține >2.000 mp. 

 
233 

  
24 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.)  titularului RUSU VASILE  cu domiciliul 
în sat Slobozia Sucevei nr.131, comuna Grănicești, județul Suceava, venituri mai mari 
decât minimul legal. 

 
234 

 
OCTOMBRIE 

 
24 

Privind plata indemnizației de însoțitor domnului UNGUREAN DANIEL GHEORGHE, 
reprezentant legal al persoanei cu handicap grav UNGUREAN DANIEL ALEXANDRU, 
domiciliați în sat Grănicești nr. 132, comuna Grănicești, județul Suceava, pe perioada 
efectuării luna septembrie 2022 a C.O. al asistentului personal UNGUREAN DANIELA. 
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24 

Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei și a tichetelor sociale 
pentru grădiniță (A.S.F.+T.S.G.) titularului BODNAR SORIN cu domiciliul în sat 
Slobozia Sucevei nr. 154 A, comuna Grănicești, județul Suceava, deoarece familia are 
venituri ce depășesc cuantumul stabilșit de legislația în vigoare. 
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24 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului 
GRĂUNCEANU MIHAI cu domiciliul în sat Grănicești nr. 201 B, comuna Grănicești, 
județul Suceava; A.S.F.- 2 copii. 
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24 

Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului 
DUȚU MIRIAM IULIA cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 161, comuna Grănicești, 
județul Suceava; A.S.F.- 1 copil. 

   Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei BOICIUC MARGARETA – persoană 



238 24 cu handicap grav, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 2, Comuna Grănicești, județul 
Suceava, pe perioada efectuării în luna noiembrie 2022 a C.O. de către asistentul 
personal Boiciuc Daniel Samuel. 
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31 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.)  titularei TCACIUC CRISTINA  cu 
domiciliul în sat Dumbrava nr.130, comuna Grănicești, județul Suceava, fiica acesteia 
fiind plecată în străinătate. 
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31 

Privind repunerea în plată a ajutorului social (V.M.G.) pentru titulara PALIEVICI 
MARIANA LARISA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 34, V.M.G. – 5 persoane, 
persoana aptă de muncă Tabarcea Adrian efectuând cele 35 de ore muncă în folocul 
comunității aferente lunii OCT. 2022. 

0 1 2 3 
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31 

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și tichete sociale pentru grădiniță 
(A.S.F.+ T.S.G.) titularei CLIPA IULIANA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 75 A; 
A.S.F.-1 copil, T.S.G.- 1 copil.  

242  31 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularului ȘALAR 
GHEORGHE cu domiciliul în sat Grănicești nr. 109; A.S.F. – 1 copil. 
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31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei și tichete sociale pentru 
grădiniță (A.S.F.+ T.S.G.)  titularului PRIBEAGA ILIE  cu domiciliul în sat Gura Solcii 
nr.31, comuna Grănicești, județul Suceava, deoarece familia dețime 2 autoturisme.  
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31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titularul 
MĂLUREANU MIHAELA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 61 deoarece concubunul 
este plecat în străinătate; A.S.F. – 2 copii. 
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OCTOMBRIE 

 
31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei GRĂMADĂ 
LUCICA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 306, comuna Grănicești, județul Suceava, 
fiul Răzvan Ionuț nu a mai fost înscris în anul școlar 2022 - 2023. 
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31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularul TIRON 
CONSTANTIN cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 189, comuna Grănicești, 
județul Suceava, fiul Caleb nu a mai fost înscris în anul școlar 2022 - 2023. 
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31 

Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titulara CIMPOIEȘ 
IULIA CARMEN cu domiciliul în sat Gura Solcii nr.112 C, comuna Grănicești, județul 
Suceava, soțul fiind plecat în străinătate.. 
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31 

Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei CUZIAC MARGARETA – persoană cu 
handicap grav, cu domiciliul în sat Grănicești nr. 576, Comuna Grănicești, județul 
Suceava. 

249  31 Privind plata indemnizației de însoțitor doamnei TARCĂU ADRIANA – persoană cu 
handicap grav, cu domiciliul în sat Gura Solcii nr.9, Comuna Grănicești, județul 
Suceava. 
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31 

Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) titularei LUCACI MARCELA cu 
domiciliul în sat Iacobești nr. 101, comuna Grănicești, județul Suceava, plecat în 
străinătate. 
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02 

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.)  titularei 
ȚIBU MARIA  cu domiciliul în sat Românești nr. 204, comuna Grănicești, județul 
Suceava – 1 copil, au crescut veniturile familiei.. 

252  02 Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularei SAUCIUC MIHAI cu domiciliul în 
sat Gura Solcii nr. 17; V.M.G. – 4 persoane. 

253  03 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului social(V.M.G.) titularului DUȚU 
GHEORGHE cu domiciliul în Gura Solcii nr. 9 A, familia deține 2 autoturisme. 

254  04 Privind rectificarea Bugetului Local pentru Trimestrul IV 2022. 

255  09 Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titularul  
HUȚAN CONSTANTIN cu domiciliul în sat Dumbrava nr.115, comuna Grănicești, 
județul Suceava, pentru refuzul declarării veniturilor.  

256 NOIEMBRIE 14 Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) titularei PALIEVICI MARIANA LARISA 
cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 34, comuna Grănicești, județul Suceava, la cerere; 
V.M.G.-5 persoane. 

257  14 Privind suspensarea de drept a raportului de serviciu al doamnei MELETEIOV ANA 
GEORGIANA, referent la Biroul financiar-contabil, achiziții publice și executări silite din 
cadrul Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava. 

258  21 Privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Grănicești, 
județul Suceava. 

259  23 Privind încadrarea cu C.I.M. pe durată nedeterminată în funcția de asistent personal a 
doamnei SAUCIUC LĂCRĂMIOARA cu domiciliul în sat Iacobești nr. 19, județul 



Suceava pentru persoana cu handicap grav LEONTE DENIS cu domiciliul în sat 
Iacobești nr. 24, județul Suceava. 

260  23 Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei 
LEONTE TATIANA, cu domiciliul în sat Iacobești nr. 24, comuna Grănicești, județul 
Suceava; A.S.F.- 2 copii. 

261  23 Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularului DUȚU GHEORGHE cu domiciliul 
în sat Gura Solcii nr. 91, comuna Grănicești, județul Suceava; V.M.G. – 3 persoane, 25 
de ore muncă în folosul comunității. 

262  23 Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularei TAMAȘ LIDIA cu domiciliul în sat 
Gura Solcii nr. 101, comuna Grănicești, județul Suceava; V.M.G. – 1 persoană, 12 de 
ore muncă în folosul comunității. 

0 1 2 3 

263  23 Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) titularului SOROHAN DUMITRU cu 
domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 89, comuna Grănicești, județul Suceava, 
beneficiar de pensie de stat, depășind valoarea minimă legală. 

264  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantei PERHINSCHI OLIMPIA cu domiciliul  în sat Gura Solcii nr. 
114, comuna Grănicești, județul Suceava; >2.000 mp. 

265  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantului BODNAR MIHAI cu domiciliul în sat Slobozia Sucevei nr. 
154 A, comuna Grănicești, județul Suceava; deține 2 autoturisme. 

266  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantului FLUTUR GHEORGHE cu domiciliul în sat Iacobești nr. 
69, comuna Grănicești, județul Suceava; deține 2 autoturisme. 

267  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantului GAFENCU VASILE BENIAMIN cu domiciliul în sat 
Grănicești nr. 94, comuna Grănicești, județul Suceava; deține 1 autoutilitară. 

268  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantei MOȘNEAGU ANA MARIA cu domiciliul în sat Gura Solcii 
nr. 95 A, comuna Grănicești, județul Suceava; deține 1 autoturism cu o vechime < 10 
ani.. 

269  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantului ZUZEAC D. SORIN cu domiciliul în sat Românești nr. 31, 
comuna Grănicești, județul Suceava; are venituri mai mari decât minimul legal/membru 
familie. 

270  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantei PRIBEAGU VIORICA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 46, 
comuna Grănicești, județul Suceava; are venituri mai mari decât minimul legal/membru 
familie. 

271  28 Privind respingerea cererii de acordare a ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului 
la energie(S.E.) solicitantei BABIUC DOINA cu domiciliul în sat Românești nr. 15, 
comuna Grănicești, județul Suceava; a refuzat declararea veniturilor. 

272  28 Privind accordarea unui ajutor de urgență (A.U.) solicitantului TCACIUC ILIE cu 
domiciliul în sat Dumbrava nr. 95, comuna Grănicești, județul Suceava, în cuantum de 
600 lei pentru control și tratament medical. 

273  29 Privind acordarea ajutorului de încălzire (A.Î.) și Suplimentului la energie(S.E.) pentru 
219 solicitanți, după cum urmează : 311 cereri pentru perioada 01.11.2022 – 
31.03.2023 în cuantum de 374.080 lei și 264 cereri pentru supliment la energie în 
cuantum de 7.920 lei și 311 cereri pentru combustibili solizi în cuantum de 6.220 lei.  

274  29 Privind încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru GHERASIM DOMNICA – 
persoană cu handicap grav, cu ultimul domiciliu în sat Grănicești nr.150, comuna 
Grănicești, județul Suceava, ca urmare a DECESULUI acesteia la data de 27.11.2022. 

275  29 Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) pentru titularul ZAHARIE GHEORGHE 
cu ultimul domiciliu în sat Iacobești nr. 46, comuna Grănicești, județul Suceava, ca 
urmare a DECESULUI acestuia la data de 27.11.2022. 

276  06 Privind acordarea unui ajutor de urgență (A.U.) numiutlui ZAHARIE CONSTANTIN cu 
domiciliul în municipiul Suceava, str. Aleea Lalelelor nr. 9, bl. 109, sc.B, ap.15 pentru 
înmormântarea fratelui său ZAHARIE GHEORGHE, DECEDAT la data de 27.11.2022. 

277  08 Privind acordarea ajutorului social (V.M.G.) titularei LUCACI MARCELA cu domiciliul în 
sat Iacobești nr. 101, comuna Grănicești, județul Suceava; V.M.G. – 4 persoane, 12 de 
ore muncă în folosul comunității. 



278 DECEMBRIE 08 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) pentru titularul 
POPESCU GHERASIM GHEORGHE cu domiciliul în sat Grănicești nr. 245 pentru 1 
copil.   

279  09 Privind încetarea raportului de serviciu a doamnei FLUTUR GETA LIDIA – funcționar 
public de execuție în cadrul Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava, prin 
acordul părților. 

280  12 Privind încetarea plății ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie(A.Î.+ S.E.)  
titularei PALIEVICI MARIANA din sat Gura Solcii nr. 34, comuna Grănicești, județul 
Suceava.  

281  13 Privind Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Grănicești, 
județul Suceava, la data de 19.12.2022, ora 900. 
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282  15 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și a tichetelor de grădiniță 
(A.S.F.+T.G.) titularului PRIBEAGA ILIE, cu domiciliul în sat Gura Solcii nr.3, comuna 
Grănicești, județul Suceava; A.S.F.-3 copii și T.G.-1 copil. 

283  15 Privind acordarea ajutorului social și al alocației pentru susținerea familiei 
(V.M.G.+A.S.F.) titularului ȘALAR DANIELA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 109, 
comuna Grănicești, județul Suceava; V.M.G. – 4 persoane cu 26 pre de muncă în 
folosul comunității și A.S.F.-1 copil.  

284  21 Privind modificarea număruilui de ore de muncă în folocul comunității a beneficiarilor 
Legii nr. 416/2001 șio ale HGR nr. 1447/2022. 

285 DECEMBRIE 21 Privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei și a tichetelor de grădiniță 
(A.S.F.+T.G.) titularei POCLITAR MARIA OANA, cu domiciliul în sat Grănicești nr.117, 
comuna Grănicești, județul Suceava; venituri mai mari decât minimul alegal 
admis/membru familie.. 

286  21 Privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav ȘALAR 
DUMITRA BRÂNDUȘA cu domiciliul în sat Grănicești nr. 468, comuna Grănicești, 
județul Suceava. 

287  21 Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei (A.S.F.) titularei GHIUZAN 
ADRIANA MARIA cu domiciliul în sat Românești nr. 53, comuna Grănicești, județul 
Suceava; A.S.F. – 1 copil. 

288  21 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022. 

289  22 Privind încetarea plății ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei și a 
ajutorului de încălzire pentru titulara DARI MARIA cu somiciliul în sat Gura Solcii nr. 
135, comuna Grănicești, județul Suceava. 

290  22 Privind acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului de energie (A.Î.+S.E.) 
pentru 13 cereri după cum urmează : 13 cereri pentru A.Î. pentru perioada 
01.12.2022_31.03.2023 în cuantum de 12.672 lei/lună; 9 cereri  pentru S.E. pentru 
perioada 01.12.2022 – 31.10.2023 în cuantum de 2.430 lei și 13 cereri pentru 
combustibili solizi pentru perioada  01.01.2023 – 30.10.2023 în cuantum de 3.380 lei. 

291  30 Privind încetarea plății ajutorului socal (V.M.G.) acordat titularei UCRAINEȚ ANDREEA 
LUMINIȚA cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 132, comuna Grănicești, județul Suceava. 

292  30 Privind încetarea plății ajutorului social (V.M.G.) acordat titularei CIMPOIEȘ ANCUȚA 
cu domiciliul în sat Gura Solcii nr. 112, comuna Grănicești, județul Suceava. 

293  30 Privind angajarea doamnei VENGJENEC ANGELA în funcția de asistent persoanl 
pentru persoana cu handicap grav VENGJENEC ANA, domiciliate în satul Iacobești nr. 
77, comuna Grănicești, județul Suceava. 

294  30 Privind acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav HALIP ANA 
din sat Grănicești nr. 325, comuna Grănicești, județul Suceava. 

 


