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CATRE 
Institutia Prefectului -judetul Maramures 

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

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

Al�turat prezentei v� înaint�m spre verificare _i controlul1 
legalitä�ii dispozitiile emise de primarul comunei Valea Chioarului 

Nr. 161-164 din 20.11.2020-23.11.2020 

Cu deosebit respect, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Eufinia Mirela MUNTEANU 
V CHiC 

AAAI RE 



Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 164 / 23.11.2020 

privind recuperarea dreptului la 
ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 

dnei / dlui CRISAN VASILE, CNP - 
cu domiciliul in Valea Chioarului, nr 2, localitatea Valea Chioarului, judetul MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul MARAMURES 

A vand in vedere : 

- cererea depusa de dna/dl CRISAN VASILE , inregistrata sub nr 86 din 20.07.2020, pentru
acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 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 perioada sezonului rece.
- prevederile HG 778/2013 si HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
- prevederile Legii 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art. 8 din
Legea nr. 416/2001 si OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri 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 recupereaza dreptul la ajutorul pentru 
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri pentru dna/dl CRISAN 
VASILE 

Dreptul la ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri se recupereaza pentru perioada 
01.12.2020 - 31.03.2021 (4 luni), suma totala de recuperat fiind 232.0 lei. 

Motivul recuperarii sumei reprezentand dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei 
decesul titularului 

Art 2 Prezenta dispozitie se va comunica titularului in termen de 15 zile si va fi dusa la 
indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primariei. 

PRIMAR 

Valea Chioarului 
Nr 164 / 23.11.2020 

,,,,. '· 1/ < <' \J l .. ',, .• .. ,'/ 
. . l ;\ ,\ 

Contrasemneaza 
Secretar general 

Mirela. MUNTEANU 

}""" 



Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr.163 / 23.11.2020 

privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni 
combustilili petrolieri familiilor beneficiare din comuna Valea Chioarului, judetul 

MARAMURES 

loan Sorin BURDE - Primarul Comunei Valea Chioarului, Judetul MARAMURES 

A vand in vedere :

- cererile depuse in perioada octombrie -noiembrie 2020 pentru acordarea dreptului la
ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustilili petrolieri pentru familiile si
persoanele singure , altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat beneficiare
-prevederile OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.
- prevederile HG 778/2013 si HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece
- prevederile Legii 342/2015 privind aprobarea OUG 25/2015 pentru completarea art. 8 din
Legea nr. 416/2001 si OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri 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 01.11.2020 se acorda dreptul la ajutorul pentru incalzirea 
locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri pentru perioada 01.11.2020 -
3 1.03.2021 (5 luni), urmatorilor beneficiari: 

Cuantumul 
LUNAR 

Cuantumul 
al 

Nr 
Venit 

ajutorului 
TOTAL 

Nr lunar/ al 
crt 

Titular CNP Adresa membri 
membru 

stabilit 
ajutorului familie prin 

familie 
dispozitia 

stabilit pe 

primarului 
5 luni 

LAKA TUS RADU 30.0 150.0 
1 

Valea Chioarului,  MARAMURES 
2 400.0 

LIDOFIR 
nr 83, 

' 

2 
Valea Chioarului, 

SERBAN VINUC  MARAMURES 2 400.0 
30.0 150.0 

nr 56, 
. 

Valea Chioarului, 
3 SEULEAN FLORIN  MARAMURES 4 312.5 

34.0 170.0 

nr 97, 

Total 94.0 470.0 



Art 2 Titularii sunt obligati sa comunice in scris primarului orice modificare 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 la instanta de 
contencios administrativ in termen de 30 zile, dupa efectuarea procedurii prealabile. 

Art 4 Prezenta dispozitie se va comunica titularilor in termen de 15 zile si va fi dusa la 
indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primariei. 

PRIMAR 
loan Sorin BURDE MAN Contrasemneaza ,RO 

Secretar general 
Mirela MUNTEANU 

Valea Chioarului 
Nr/ 13.11.2020 

Cuud 
OMUNAS VALEN 

RIM 

LA 



Judetul MARAMURES 
Comuna Valea Chioarului 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr 162 / 23.11.2020 

privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) 
dnei / dlui CRISAN VASILE, CNP  

cu domiciliul in Valea Chioarului, nr 2, localitatea Valea Chioarului, judetul MARAMURES 

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

- cererea depusa de dna/dl CRISAN VASILE , inregistrata sub nr 86 din 20.07.2020
- prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modficarile si completarile
ulterioare a probate 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 modificarile si completarile
ulterioare
- prevederile Legii 292/2011 privind organizarea, functionarea si finantarea 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 ajutorul social (VMG) dnei/ 
dlui CRISAN VASILE, CNP -, cu domiciliul in Valea Chioarului, nr 2, localitatea Valea 
Chioarului, judetul MARAMURES, pentru familia formata din 1 persoane. 

Motivul incetarii dreptului la ajutorul social (VMG) 
decesul titularului cont. Certificat de deces seria D.11 nr. 311778 

Art 2 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 catre compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primariei. 

PRIMAR 

Valea Chioarului 
Nr 162 / 23.11.2020 

Contrasemneaza 
Secretar general 

Mirela r---EANU 



ROMANIA 
COMUNA VALEA CHIOARULUI 

JUDETl.JL MARAMURE� 
Str.Principala nr. 194 Valea Chioarului 437370 

CUI 3694543 
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PRI.\I..\RCL CO.\lt:\EI ,·_.\LEA CHIO.-\Rl.LU 

DISPOZITTA NR. 161 / 2020 
Din: 20.11.2020 

privind desemnarea personal tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activitatii 
Birourilor Electorale ale Seqiilor de Votare la nivelul Comunei Valea Chioarului la 

alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din 6 decembrie 2020 

Primarul Comunei Valea Chioarului, judetul Maramur�; 
Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la I 5 octombrie I 985, ratificata 

prin Legea nr. 199/1997; 
Constitutia Romaniei, art. 120, 121 �i art. 138 alin.(4) �i (5); 
HGR Nr. 744/2020 - art. I din HGR Nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat 

�i Camera Deputatilor din anul 2020; 
HGR nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului aqiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 

alegerilor pentru Senat �i Camera Deputatilor din anul 2020; 
HGR nr. 754/2020 - art. 10 lit. h) privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari 

�i desfa�urari a alegerilor pentru Senat �i Camera Deputatilor din anul 2020; 
HGR nr. 755/2020- art. 3 alin.(I) lit. fl), alin. (2) privind stabilirea cheltuielilor necesare 

pregatirii, organizarii �i des�urarii 'in bune conditii a alegerilor pentru Senat �i Camera Deputatilor din 
anul 2020, modificata; 

In cooformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 155 alin. (I) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) art. 196 alin.( l )  lit. b) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
Emite prezenta 

PRIMARUL COMUNEI V ALEA CHIOARULUI, emite prezenta,DISPOZITIE: 

Art.I. (I) In vederea pregatirii, organizarii �i efectuarii operatiunilor generate de activitatea 
Birourilor Electorale ale Sectiilor de Votare de la nivelul Comunei Valea Chioarului in vederea 
desfasurarii alegerilor pentru Senat �i Camera Deputatilor din 6 decembrie 2020, se nominalizeaza 
persoanele care sa indeplineasca atributiile personalului tehnic auxiliar, dupa cum urrneaza: 

la Sectia de votare nr. 425 din localitatea Curtuiu�u Mare: 
- D-1. Marie� Andrei Marian- CNP-, tel: 0786100112
- D-1. Pasca Olimpiu Vasile-CNP- -tel: 0733613936

la Sectia de votare nr. 426 din localitatea Fericea: 
- D-1. Benta Gelu Radu -CNP -  : tel:0749881666
- D-1. Lemnian Bogdan -CNP- -tel: 0771254357

la Seqia de votare nr. 427 din localitatea Mesteacan: 
-D- na Groza Liliana Alexandrina-CNP- : tel: 0722695435
-D-1. Dod Radu Gheorghe- CNP - : tel:0755963210

la Sectia de votare nr. 428 dn localitatea Varai 



- D-1. Lup�e loan - CNP -  : tel :0722695371
- D-na Cioara Florina Dana-CNP- : tel: 0742805593

la Sectia de votare nr. 429 din loca1itatea Valea Chioarului: 
- D-na Miclau� Cristina Diana-CNP -  : tel: 074082 I 922
- D-na Sima Daniela Ana- CNP-  : tel:0786875840

la Sectia de votare nr. 430 dn localitatea Duru�a : 

- D-1 Costin Alex Florin -CNP - - tel : 0753742831
- D-na Panici Florina Julia-CNP - :tel: 074933631 4

(2) Pe toata perioada exercitarii atribujilor privind organizarea si desf"cf;Urarea alegerilor pentru
Senat �i Camera Deputa\ilor, personalul tehnic auxi1iar se subordoneaza Biroului Electoral al Sectiei de 
Votare a carui activitate o sprijina. 

Art.2. Persona1ul tehnic auxiliar prevazut la Art. 1 .  va asigura realizarea tuturor operatiunilor 
generate de activitatea Biroului Electoral al Sectiei de Votare si isi va desfasura activitatea pe toata 
perioada functionarii Birou1ui Electoral al Sectiei de Votare. 

Art.3. Prezenta dispozitie poate ft contestata potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a sarcinilor din prezenta dispozitie se incredinteaza Primarul 
Comunei Vaea Chioarului prin persoanele nominalizate in la ART. 1. 

Art.5. Prezenta dispozitie se comunicii la: 
Institutia Prefectului - judetul Maramure�; 
Primarul Comunei Valea Chioarului; 
Biroul Financiar- Contabil; 
Persoanele nominalizate la Art. 1; 
Biroul Electoral al Sectiei de votare nr. 425 din localitatea Curtuiu�u Mare ; 
Biroul Electoral al Sectiei de votare nr. 426 din localitatea Fericea; 
Biroul Electoral al Sectiei de votare nr. 427 din localitatea Mesteacan; 
Biroul Electoral al Sectiei de votare nr. 428 din localitatea Varai; 
Biroul Electoral al Sectiei de votare nr. 429 din localitatea Valea Chioarului; 
Biroul Electoral al Sectiei de votare nr. 430 din localitatea Duru�a; 
Dosar dispozitii; 
Cetatenilor comunei prin afisare. 

.'-

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL AL CO MUN EI 

Eufinia 

Y

TEANU 


