
ROMANIA 
COMUNA VALEA CHIOARULUI 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 

JUDE�UL MARAMURE^ 
Str.Principal� nr. 194 Valea Chioarului 437370 

CUI 3694543 
Tel. 0262 480 444/Fax. 0262 480 436, primaria_chioar@yahoo.com, www.valeachioaralui.ro0 

Nr. 4664 din 18.09.2020 

CATRE 
Institutia Prefectului -judetul Maramures 

In conformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) , art. 200 din 

Ordonan�a de Urgent� nr. 57 privind Codul Administrativ. 

Al�turat prezentei v� înaint�m spre verificare _i controlul 
legalit��i dispozitiile emise de primarul comunei Valea Chioarului 
Nr. 137-138 din 16-18 /09/2020. 

Cu deosebit respect, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
Eufinia Mirela MUNTEANU 

VAL 
CHIOANA 



Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 138 / 18.09.2020 

privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei / dlui 
LINGURAR SERGIU -RAUL , CNP 

cu domiciliul in FERICEA, nr 63/G, localitatea Valea Chioarului, judetul MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul MARAMURES 
Avand in vedere :

- cererea depusa de dna/dl LINGURAR SERGIU -RAUL, inregistrata sub nr 115 din
18.09.2020 
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modficarile si completarile
ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013. 
- prevederile Legii 277/2010 privind alocatia de sustinere modificata si completata prin OUG
42/2013 si OUG 65/2014. 
- prevederile OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii
unor beneficii de asistenta sociala 
- prevederile OUG 70/2011 si HG 778/2013 privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece. 

In temeiul art 155, art 196 alin (1),lit b), art 197 alin (4), art 199 alin (1) si (2), art 243 alin (1) 
lit a) si e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

DISPUNE 

Art 1 lncepand cu data de 01.10.2020 se modifica dreptul la ajutorul social (VMG) dnei/ 
dlui LINGURAR SERGIU -RAUL, CNP , pentru familia formata din 4 persoane, in cuantum 
de 442.0 lei/lunar. 

Motivul modificarii dreptului la ajutorul social (VMG) : 
modificare nr. persoane 

Titularul si/sau persoanele apte de munca din familie vor efectua lunar un numar de 33.17 
ore, echivalent 5 zile la actiuni si lucrari de interes local. 

Art 2 
familiei 

lncepand cu data de 01.10.2020 se acorda dreptul la alocatia de sustinere a 
dnei/ dlui LINGURAR SERGIU -RAUL, CNP , pentru o familie de 

tip 2 cu 2 copii, in cuantum de 164.0 lei/lunar, reprezentand 0.328 x ISR (lndicatorul Social 
de Referinta) - motiv modificare nr. persoane 

Art 3 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice 
modificare privind veniturile si numarul membrilor de familie 

Art 4 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii la instanta de 
contencios administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea procedurii prealabile. 

Art 5 Prezenta dispozitie se va transmite la 
lnstitutia Prefectului - Jud Maramures 
Secretarul Primariei 
AJPIS MARAMURES 
pana la data de 5 ale lunii urmatoare, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi 
dusa la indeplinire de atre compartilJ) r-�-sis nta Sociala din cadrul primariei. 
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Contrasemneaza 
Secretar general 

MirelaFNU 
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PRIMAR 

DISPOZI�IA NR. 137/ 2020 
Din: 16.09.2020 

privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Valea Chioarului pentru 
data de 22 septembrie 2020 ora 13,0 la sediul Primariei Comunei Valea Chioarului 

In temeiul prevederilor art. 133, art. 134 alin. (1) lit. (a), alin. (3) lit. (a) , alin. (4) _i (5), art. 
138 alin.(1), art. 154 alin. (1) _i (5) _i art.196 alin. (1) lit. (b) din Ordonanta de Urgen�� nr.57 

/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, judetul Maramure_, 
emite prezenta Dispozi�ie: 

Art.1. Se convoac� Consiliul Local al Comunei Valea Chioarului, jude�ul Maramure_,
în _edin�� ordinar� 
Comunei Valea Chioarului , Jude�ul Maramure_. 

Art.2. (1), Proiectul ordinii de zi a _edin�ei este cuprins în anexa care face parte integrant� 
din prezenta dispozi�ie. 

2). Proiectele de Hot�râri înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condi�iile 
preväzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgen�� nr. 57/2019 privnd Codul Administrativ. 

Art3 Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispozi�ia consilierilor locali _i 
pot fi studiate la Secretarul Comunei Valea Chioarului în format letric. 

Ari4 In preambului Proiectelor de Hot�rári înscrise pe proiectul ordini de zi sunt 
indicate comisiile de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Valea 
Chioarului, la care acestea au fost trimise spre avizare. 

Art.5. In conformitate cu regulile privind desfá_urarea _edin�elor Consiliului local, 
Consilierii locali au posibilitatea s� formuleze _i s� depun� amendamente cu privire la proiectele 
de Hotärâri care se 

pentru ziua de Mar�i , 22 septembrie 2020, ora 13 la sediul Primariei 

vor formula în scris _i se vor depune la Secretarul Comunei Valea 

Chioarului. 
Art.6, Prezenta dispozi�ie se comunic�: 

-Institutiei Prefectului - Jude�ul Maramure_; 

-Consilierilor locali; 
-Cet�jenilor comunei prin af+_are 
-Dosar dispozi�ii; 
-Dosar _edin�a 

PRIMAR 
loan Sorin URDE 

ROM 

CONTRASEMNEAZ 
SeCRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Mirela MUNTEANU 

CoMUNAN R 
EACHI 

MAR 

RES CO 



COMUNA VALEA CHIOARULUI ANEXA LA DISPOZI�IA 
PRIMAR Nr. 137 din 16.09.2020 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

pentru _edinta ordinar� a Consiliului Local din data de 22.09.2020 

Nr. INI�IATOR TITLU PROIECTULUI DE HOTARARE - PROBLEME SUPUSE 

DEZBATERII crt. 
1. Proiect de Hot�räre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Valea Chioarului pe anul 2020 
Primar 

Proiect de Hot�râre pentru aprobarea solicit�rii de prelungire a 

scrisorii de garan�ie emisa de Fondul National de Garantare a 

Creditelor pentru IMM SA-IFN 
Proiect de Hot�râre privind actualizarea indicatorilor tehnico 
economici pentru obiectivul de investi�ii , Sistem de alimentare| 

apá �i canalizare in satele Curtuiu_u Mare �i Värai din 

comuna Valea Chioarului, judetul Maramures, 
Proiect de Hot�râre privind actualizarea indicatorilor tehnico 
economici pentru obiectivul de investi�ii, Sistem de alimentare 

cu ap� �si canalizare în satul Fericea din comuna Valea 
Chioarului, jude�ul Maramure�. 

2. Primar 

3. Primar 

4. Primar 

PRIMAR 
loan Sorin BURDE 




