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PRIMAR 

DISPOZJTIA Nr. 175 / 2020 
DIN 14.12.2020

Privind incetarea conlractului individual de munca a domnului P ETREAN MIR CEA 
DORIN, asistent personal al persoanei cu handicap grav 

Primarul comunei Valea Chioarului, judetul Maramure�. 
Constitutia Romaniei art. 120 si 121. 
Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbour la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
Cererea nr. 6013 din 14.12.2020 a domnului Petrean Mircea Dorin , prin care solicita 

incetarea contractului de munca, ca urmare a decedului persoanei cu h ndicap ; 
Certificatul de deces seria 0.1 l nr. 311783 eliberat de Comun Valea Chioarului la data 

de 09.12.2020 
Legea nr.53/2003 - art.55 lit.(a) privind Codul Muncii, cu m dificarile �i completarile 

ulterioare; 
Legea nr. 544/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare . 
OUG nr. 57/2019 - art. 154, alin(l ), (2), (3) , art. 155 ,alin(l) it. (d), alin (5) lit. (a) �i ( 

e), art. 196 alin.(l) lit (b), privind Codul Administrativ, modificata. 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, jud tul Maramure�, emite 
prezenta Dispozitie: 

Art.l. Incepand cu data de 08.12.2020, tnceteaza contractul individual de munca al 
I domnului Petrean Mircea Dorin , domiciliat in localitatea Curtuiu�u f1are , nr. 11 ,identificat cu 

CI seria MM, nr. 780935, CNP - 1760305242547, angajat in functia d asistent personal pentru 
persoana cu handicap grav, conform art. art.55 lit.(a) din Codul Munci , ca urmare a decesului 

Art.2. Prezenta Dispozitie se comunica la: 
-lnstitutia Prefectului Judetul Maramure�;
-Secretarul comunei Valea Chioarului;
-Contabilitatii din cadrul aparatului propnu a Consiliului local al comunei Valea

Chioarului; 
-Domnului Petrean Mircea Dorin .
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Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 174 / 14.12.2020

privind acordarea dreptului la 
ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, comb stibili petrolieri 

dnei / dlui GYULA AUREL, CNP  
cu domiciliul in Valea Chioarului, nr 78, localitatea Valea Chioarului, judetul MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul ARAMURES 
A vand in vedere : 

- cererea depusa de dna/dl GYULA AUREL, inregistrata sub nr 181 d n 08.12.2020, pentru
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, co bustibili petrolieri
pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in
conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

- prevederile OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in pe ioada sezonului rece.
- prevederile HG 778/2013 si HG 920/2011 pentru aprobarea Normel r metodologice de
aplicare a OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perio�da sezonului rece
- prevederile Legii 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru ompletarea art. 8 din
Legea nr. 416/2001 si OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor m suri de simplificare a
acordarii unor beneficii de asistenta sociala.

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 01.12.2020 se acorda dreptul la ajuto I pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri pentru dna di GYULA AUREL, in 
cuantum de 26.0 lei/lunar. 

Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acorda pentru perioada 
01.12.2020- 31.03.2021 (4 luni), suma totala de plata fiind 104.0 lei.

Art 2 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului orice mo ificare survenita 
privind veniturile si numarul membrilor de familie, in termen de 5 zile e la producerea 
acesteia, conform Art 19 al in (1) din OUG 70/2011. 

Art 3 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii I
� 

instanta de 
contencios administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea proced rii prealabile. 

Art 4 Prezenta dispozitie se va comunica titularului in termen de 15 zile si va fi dusa la 
indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadrul prima iei. 
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Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 173 / 14.12.2020
privind acordarea dreptului la 

ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combu tibili petrolieri 
dnei / dlui REZMIVES GHEORGHE, CNP   

cu domiciliul in Valea Chioarului, nr 89/A, localitatea Valea Chioarului judetul MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul M RAMURES 
A vand in vedere : 

- cererea depusa de dna/dl REZMIVES GHEORGHE, inregistrata su
� 

nr 171 din 14.12.2020, 
pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carb ni, combustibili 
petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele bene 

l
iciare de ajutor social 

stabilit in conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
- prevederile OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in pe

�
ioada sezonului rece. 

- prevederile HG 778/2013 si HG 920/2011 pentru aprobarea Normel r metodologice de
aplicare a OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perio da sezonului rece 
- prevederile Legii 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru cpmpletarea art. 8 din
Legea nr. 416/2001 si OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor m suri de simplificare a
acordarii unor beneficii de asistenta sociala. 

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

DISPUNE 

Art 1 lncepand cu data de 01.12.2020 se acorda dreptul la ajutor I pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri pentru dna ;<ii REZMIVES
GHEORGHE, in cuantum de 20.0 lei/lunar. l 

Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acorda pentru perioada 
01.12.2020 - 31.03.2021 (4 luni), suma totala de plata fiind 80.0 lei.

Art 2 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului orice mo ificare survenita 
privind veniturile si numarul membrilor de familie, in termen de 5 zile de la producerea 
acesteia, conform Art 19 alin (1) din OUG 70/2011. 

Art 3 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii I instanta de 
contencios administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea proced I rii prealabile. 

Art 4 Prezenta dispozitie se va comunica titularului in termen de 15 zile si va fi dusa la 
indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadrul prima iei. 
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Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 172 / 11.12.2020 

privind modificarea titularului si dreptului la ajutorul social (VMG) 
dnei / dlui REZMIVES RAHELA, CNP  

cu domiciliul in FER IC EA, nr 61/B, localitatea Va lea Chioarului, juf etul MARAMURES

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul 
t

RAMURES 
Avand in vedere: 

- cererea depusa de dna/dl REZMIVES RAHELA , inregistrata sub nr 133 din 20.07.2020
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modfic

]
·rile si completarile

ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.
- prevederile HG 778/2013 si HG 50/2011 pentru aprobarea Normelo metodologice de
aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modific rile si completarile 
ulterioare 
- prevederile Legii 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru 9I ompletarea art. 8 din 
Legea nr. 416/2001 si OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor m suri de simplificare a 
acordarii unor beneficii de asistenta sociala.

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 01.01.2021 se modifica titularul drep ul la ajutorul social 
(VMG) dnei/ dlui REZMIVES RAHELA, CNP , cu d6miciliul in FERICEA, nr 61/B, localitatea 
Valea Chioarului, judetul MARAMURES, pentru famdia formata din 2 persoane, in cuantum 
de 255.0 lei/lunar. 

Motivul modificarii cuantumului pentru ajutorul social (VMG) 
modificare titular VMG si nr. persoane in familie 

Art 2 Titularul si/sau persoanele apte de munca din familie vor efe tua lunar un numar de 
19.13 ore, echivalent 3 zile la actiuni si lucrari de interes local. 

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

Art 4 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 ter en de 5 zile si va fi 
dusa la indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadnul primariei. 
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Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 171 / 11.12.2020 

privind stabilirea unor drepturi de asistenta sociala pentru fa ilia dnei / dlui 
SERBAN DANIEL, CNP  

cu domiciliul in FERICEA, nr 73, localitatea Valea Chioarului, jud tul MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul RAMURES 
A vand in vedere : 

- cererea depusa de dna/dl SERBAN DANIEL, inregistrata sub nr 36
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modfic ile si completarile
ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.
- prevederile Legii 277/2010 privind alocatia de sustinere modificata s completata prin OUG
42/2013 si OUG 65/2014.
- prevederile OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de s mplificare a acordarii
unor beneficii de asistenta sociala
- prevederile OUG 70/2011 si HG 778/2013 privind masurile de prote tie 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 01.01.2021 inceteaza dreptul la ajutor I social (VMG) dnei/ 
dlui SERBAN DANIEL, CNP , pentru familia format din 1 persoane. 

Motivul incetarii dreptului la ajutorul social (VMG) : 
detine in proprietate 2 automobile 

Art 2 lncepand cu data de 01.01.2021 se recupereaza dreptul la jutorul pentru 
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri entru dna/dl 

SERBAN DANIEL 
Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se recupe eaza pentru perioada 

01.01.2021 - 31.03.2021 (3 luni), suma totala de recuperat fiind 174.0 lei. 

Motivul recuperarii sumei reprezentand dreptul la ajutorul pentru in alzirea locuintei : 
incetare VMG cu data de 01.01.2021 

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

Art 4 Titularul poate face contestatie impotriva prezentei dispozitii I instanta de 
contencios administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea proced rii 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 ter en de 5 zile si va fi 
dusa la indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadr I primariei. 
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Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 170 / 10.12.2020

privind incetarea dreptului la ajutorul social (VM ) 
dnei / dlui PETER VASILE, CNP 

1
cu domiciliul in VALEA CHIOARULUI , nr 65, localitatea Valea hioarului, judetul 

MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul M RAMURES 
A vand in vedere :

- cererea depusa de dna/dl PETER VASILE , inregistrata sub nr 107 in 27.11.2020
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modfica ile si completarile
ulterioare aprobate prin Legea 276/2010 si OUG 42/2013.
- prevederile HG 778/2013 si HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modific rile si completarile
ulterioare
- prevederile Legii 292/2011 privind organizarea, functionarea si finan area sistemului
national de asistenta sociala

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 01.12.2020 inceteaza dreptul la ajuto I social (VMG) dnei/ 
dlui PETER VASILE, CNP , cu domiciliul in VALEA �CHIOARULUI , nr 65, localitatea Valea 
Chioarului, judetul MARAMURES, pentru familia for ata din 4 persoane. 

Art 2 lncepand cu data de 01.12.2020 se recupereaza dreptul la ·utorul pentru 
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri entru dna/dl PETER 
VASILE r

Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se recupe eaza pentru perioada 
01.12.2020 - 31.03.2021 (4 luni), suma totala de recuperat fiind 2321e. 

Motivul recuperarii sumei reprezentand dreptul la ajutorul pentru in alzirea locuintei : 
venituri din salar si incetare VMG 

Art 3 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 ter en de 5 zile si va fi 
dusa la indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadr I primariei. 
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