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136/15.06.2020
137/15.06.2020

multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CIRNECIU CRISTINA
FLORENTINA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei ANDREI PETRE
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BANICA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BARABOIU LIVIU
VASILICA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BELDIMAN ROXANA
LOREDANA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU IOANA SIMINA
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143/15.06.2020
144/15.06.2020
145/15.06.2020

146/15.06.2020
147/15.06.2020

148/15.06.2020

Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU IOANA SIMONA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU MARILENA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DANCIU TATIANA ALINA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DOBROTA ANDREI ALIN
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DRAGANESCU BIANCA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei DUMITRASCU ANDREI
CRISTI
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul
minorului-minorei
DUMITRASCU
Dispozitie
privind Buzau
sistareaacordate
serviciilor
oferite de Centrul
de zi din cadrulVIORICA
Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GHEORGHE GABRIEL
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GHERGHILESCU DARIA
IULIANA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GRAMA MARIO IONUT
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei GRAMA RAZVAN
GEORGIAN
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155/15.06.2020
156/15.06.2020
157/15.06.2020
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159/15.06.2020

Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei MAFTEI CONSTANTIN
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei PALTINEANU CONSTANTIN
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei PALTINEANU ELENA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei PALTINEANU VASILE
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei RACARU VLADUT
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei STEMATE MARIA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei STOICA ANA VALENTINA
MARIA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BOLOVAN NICOLETA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorei BURTEA MIOARA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BUZEA ANDREEA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CIRNECIU ALEXANDRU
IONUT
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164/15.06.2020
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167/15.06.2020
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169/15.06.2020

Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei BUZEA MIHAELA ELENA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CIRNECIU GABRIELA
MARIA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei COSCONEA ALEXANDRA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei COSCONEA IONUT
VALENTIN
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei COSCONEA IONUT
VALENTIN
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CRETU ALEXANDRU NICU
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CRETU COSMIN MIHAITA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CRETU MARIA ELENA
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CUJBA MARIAN DANUT
Dispozitie privind sistarea serviciilor oferite de Centrul de zi din cadrul Centrului
multifunctional,,Centru saptamanal pentru copii scolari de 7 – 18 ani si peste 18 ani,
“Lopatari, judetul Buzau acordate minorului-minorei CUJBA MIHAI GABRIEL
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