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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. 

Aläturat prezentei v� înaint�m spre verificare _i controlul 

legalit�tii dispozitiile emise de primarul comunei Valea Chioarului 
Nr. 1-6 din 06.01.2021 07.01.2021 

Cu deosebit respect, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Eufinia Mirela MUNTEANU 
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ROMi\Nli\ 
COMUNJ\ Vi\LEJ\ CHIOJ\RULUI 

UNITATEA /\DMINISTIU,TIV-TEHITORIJ\1./\ 
JUDETUL M/\R/\MURE5 

Str.Prlncipala nr. 194 Valea Chioarului 437370 
CUl3694543 

Tel. 0262 480 444/Fax. 0262 480 436,primaria_chioar@yahoo.com,www.valcacbioMului.ro 

PRIMJ\RUL COMU EI V /\LEA CHIOARULUf 

DISPOZITIA NR. 6 /2021 
DIN 07.01.2021 

Privind numirea comisiei de selectionare a documentelor create de Primaria comunei Valea 
Chioarului 

Primarul comunei Valea Chioarului.Jude\ul Maramure�. 
Carta europeana a autonomiei locale. adoptala la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificata 

prin Legea nr. 199/1997: 
Constitutia Romaniei . art. 120, 121 : 

Legea nr.16/1996 art. I I alin. (I) a ArhiYelor ationale republicata cu moclificarile si 
completari le ullerioare. 

Legea .nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala. cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrative cu modificarile si completarile 
ullerioare 

In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) ,lit. (d), alin. (5) lit. (a) , art.196 alin.(l )  lit. (b). art. 
197 alin.(1) �i alin.(4), art. 199 alin.(1) �i (2), a11. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrati. 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDETUL MARAMURE� ,emite prezenta 
DISPOZITIE: 

Art. I .  Se numeste comisia de selectionare a documentelor create de aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Valea Chioarului ,in urmatoarea componenta: 

l .  POPAN LIVIU- Presedinte
2. SARMA$I MARIAN -secretarul comisiei
3.POP - ANTONIE ADRIAN -ALEXANDRU -membru

Art.2. Cu data prezentei se abroga orice dispozitie anterioara. 
Att.3. Prezenta dispozitie se comunica la: 

-Institutia Prefectului - Judetului Maramures;
-Directiei Judetene Maramures a Arhivelor Nationale
-Afisare;
-Persoanelor din comisie.
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PRIM/\RUL CO\!llii\'EI V /\LEA CHIOARLLLI. JLDETLL \ 1:-\R:\\ ILRE. 

DISPOZITJA i\R. 5 /2021 

DI:\ 05.01.2021 

. ' . 

Privind incadrarea cu contract indiYidual de munca pe perioada detcrminata de 

12 I uni , in functia de asistent personal a numitei UT A ANCA - ROZA LIA pentru 
pcrsoana adulta cu handicap grav, doamna ACHIM MARIA ; 

Primarul comunci Valea Chioarului. jude\ul Maramure�. 

Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombric 1985. 
ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

Constitu\ia Romaniei . a11. 120, 121 ; 
Cererea nr. 41 /05.01 .2021 a numitei Uta Anca Rozalia . cu domiciliul in localitatca 

Fericea , str.Fericea , nr.10 , jud. Maramurq , posesor a CI seria MM. nr. . CNP , 
privind solicitarea de 1ncadrare ca asistent personal pcntru persoana adulta cu handicap grav 
Achim Maria ,BI seria  ,nr. , CNP- , dom. in Ioc. Fericea , nr.50, comuna Valea 
Chioarului, jud.Maramurq; 

Ce11ificatul de 1ncadrare in grad de handicap nr. 119785/ 11.12.2020 a numitei Achim 
Maria ,identificat cu ,BI seria  ,dom. in loc. Feriea. nr.50.com. Valea Chioarului, 
jud.Maramures, 111 dosarul nr. 114535. 

Adresa nr. 6114 /05.01.2021 a Consiliului Jude\ean Maramure� - Direqia Generala de 
Asisten\a Sociala �i proteqia copilului Maramure� ; 

Legea nr. 448/2006 , art.44 lit.(a) privind proteqia �i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata �i modificata. 

Legea -Cadru nr. 153/2017, mt. 10, art.I 1, mt. 18, Anexa nr.II cap.I , alin.3.2. punctul 
( 45) , privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificata ;

HCL nr. 7 /2020 privind stabilirea salariilor de baza a funqionarilor publici �i 
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Chioarului si 
Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, conform Legii cadru nr.153/2017, 
modificata; 

Legea nr. 292/2011 a asisten\ei sociale,cu modificarile �i completarile ulterioare; 
Legea nr.53/2993 ,art. 82 alin. (4) privind codul muncii, republicata cu modificarile �i 

completarile ulterioare; 
Legea nr. 544/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile �i completarile ulterioare. 
OUG nr. 57/2019 - art. I 54, alin( 1) , (2), (3) , ai1. 155 ,alin( 1) lit. ( d) , alin (5) lit. (a) �i 

( e), art. 196 alin.( l )  lit (b), privind Codul Administrativ, modificata. 
Primarul Comunei Valea Chioarului, judetul Maramure�. 

PRIMARUL COMUNEI V ALEA CHIOARULUI, JUDETUL MARAMURE� emite 
prezenta DISPOZITIE: 



/\rt. I lnccpand cu data de 11.01.2021. doamna TA ANCA l{OZALI,\ .cu domiciliul in 
localitatca r-cricca. str. Fcricca .nr.10. cornuna Valca Chioarului._jud .. vlarnmurc:j. poscsor al Cf 
scria MM. nr.928303. CNP 279121124253 7 ,sc incadrca1a in funqia de as is tent personal cu 
contract individual de munca pc pcrioada dctcrminata de 12 !uni . pcntru pcr:;oana adultf1 cu 
handicap grav Achim Maria . idcntilicat cu 131 scria Di\ .nr. 764139.C P- 245121-+242533 
domiciliata 111 loc. Fcricca . nr.50 comuna Valca Chioarului.jud.ivlararnure�. incaclratii in grad 
de handicap grav cu asistcnt personal .ad\nd graclatia 0 . in cuantum de ( coelicicntul 1.0 I • 
grad.0 vech. x 2230 lei)= 2252 lei+ ( norma de hrana = 3-P lei) =2599 lei brut / luna.

A11. Indemnizatia de hrana sc men!inc la ni\·elul lunii decembrie 2019 in \·aloarc de 3-+ 7 
lei $i se acorda propoqional cu timpul cfccti\· lucrat 111 luna antcrioarii .. 

Art.3 Prezenta Dispozitie sc comunica la : 
-,., lnstitutia Prcfcctului -jucletul Maramurcs: 
,.- Secretarului comunci Valea Chioarului: 
,.- Contabilitatii din caclrul aparatului propriu de specialitate ::i Primariei: 
,.- Pcrsoanci intcrcsatc. 
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ROMANIA 
COMUNA VALEA CHIOARULUI 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 

JUDETUL MARAMURES 
Str.Principal� nr. 194 Valea Chioarului 437370 

CUI 3694543 

Tel. 0262 480 444/Fax. 0262 480 436, primaria_chioar@yahoo.com, www.valeadhioarului.ro 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI 

DISPO ZITIA Nr. 4 /2021 
DIN: 06.01.2021 

Privind modificarea salariului doamneildommului REZMIVE� FLORICA avand functia 
contractual� de asistent personal al persoanei încadratä în grad de handicup grav, prin acordarea 

gradatiei 3 de vechinme în muncä. 

Primarul Comunei Valea Chioarului. Judetul Maramure_: 
Carta Europeana a autonomiei locale adoptat� la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificat� 

prin Legea nr. 199/1997; 
Constitutia Romaniei .art.(120) si art. (121); 
Legea -Cadru nr. 153/2017, art. 10, art.11, art. 18, Anexa nr.II eap.l , alin.3.2. punctul (45) 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, modificata; 
HCL nr. 7/ 2020 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului 

contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Chioarului si Serviciilor publice 
din subordinea Consiliului Local, conform Legii cadru nr.153/2017, modificata; 

Ordonanta de urgen�� nr. 226 / 2020 privind unele m�suri fiscal bugetare �i pentru 
modificarea _i completarea unor acte normative _i prorogarea unor termene; 

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor Persoanelor cu handicap 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale,cu modificarile si completarile ulterioare; 
Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) .lit. (d), alin. (5) lit. (a) _i (e) , art.196 alin.(1) lit. (b), art. 

197 alin.(1) _i alin.(4), art. 199 alin.(1) _i (2), art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrati. 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDETUL MARAMURES, emite prezenta 
DISPOZITIE: 

Art.1. Incepand cu luna ianuarie 2021 se acord� grada�ia 3 vechime �i se stabileste salariului 
de baza a doamna/domnul REZMVE� FLORICA avand functia contractuala de asistent personal 
al persoanei incadrata in grad de handicap grav gradatia 3, in cuantum de (coeficientul 1.01 + grad.3 
vech. 1,197 x 2230 lei ) = 2669 lei +(norma de hrana = 347 lei) -3016 lei brut / luna. 

Art. 2. Indemniza�ia de hran� se men�ine la nivelul lunii decembrie 2019 în valoare de 347 
lei _i se acorda propor�ional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioar�,. 

Art.3. Prezenta Dispozitie se comunica la: 
Institutia Prefectului - Judetul Maramures; 

Secretarului comunei Valea Chioarului; 
Contabilitatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Chioarului; 
Doamnei Rezmive_ Florica. 

CONTRASEMNEAZA PRIMAR 
Toan Sorin BURDE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Eufinia Mela MUNTEANU 
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PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI 

DISPOZITIA Nr. 3 /2021 

DIN: 05.01.2021 

Privind modificarea salariului doamneildommului AVRAM ELVIRA având func�ia 
contractual� de asistent personal al persoanei încadrat� în grad de handicap grav, prin acordarea 
gradatiei 3 de vechime în munc�. 

Primarul Comunei Valea Chioarului. Judetul Maramure_ 
Carta Europeana a autonomiei locale adoptat� la Strasbourg la 15 octombrie 1985. ratificat� 

prin Legea nr. 199/1997: 
Constitutia Romaniei ,art.(120) si art. (121): 
Legea -Cadru nr. 153/2017. art. 10, art. 1 1. art. 18. Anexa nr.I cap.I . alin.3.2. punctul (45). 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. modificata 
HCL nr. 7/ 2020 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului 

contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Chioarului si Serviciilor publice 
din subordinea Consiliului Local, conform Legii cadru nr. 153/2017. modificata: 

Ordonan�a de urgent� nr. 226/ 2020 privind unele m�suri fiscal bugetare �i pentru 
modificarea �i completarea unor acte normative �i prorogarea unor termene 

Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor Persoanelor cu handicap 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale.cu modificarile si completarile ulterioare: 
Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile ulterioare: 
In temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) ,lit. (d), alin. (5) lit. (a) �i (e), art.196 alin.(1) lit. (b), art. 

197 alin.(1) �i alin.(4), art. 199 alin.(1) _i (2), art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrati. 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDETUL MARAMURES, emite prezenta 
DISPOZITIE: 

Art.1. Incepand cu luna ianuarie 2021 se acord� grada�ia 3 vechime _i se stabileste salariului 
de baza a doamna/domnul AVRAM ELVIRA avand functia contractuala de asistent personal al 
persoanei incadrata in grad de handicap grav ,gradatia 3, in cuantum de ( coeficientul 1.01 + grad.3 
vech. 1,197 x 2230 lei ) = 2669 lei +( norma de hrana = 347.lei) =3016 lei brut/ luna. 

Art. 2. Indemniza�ia de hranä se men�ine la nivelul lunii decembrie 2019 în valoare de 347 
lei _i se acorda propor�ional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioar�,. 

Art.3. Prezenta Dispozitie se comunica la: 
Institutia Prefectului - Judetul Maramures; 

Secretarului comunei Valea Chioarului;
Contabilitatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Chioarului; 
Doamnei Avram Elvira. 

PRIMAR 
loan Sorin(BURDE 

CONTRASEMNEAZ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Eufinia Mrela MUNTEANU 
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PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 2/ 2021 
Din: 06.01.2021 

privind convocarea sedin�ei extraordinare de îndat� a Consiliului Local al Comunei Valea 
Chioarului pentru data de 07 lanuarie 2021 ora 12, 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 Ordonan�a de Urgen�� nr.57 

/2019 privind Codul Administrativ; 

PRIMARUL COMUNEI VALA CHIOARULUI, judetul Maramures, 
emite prezenta Dispozi�ie: 

Art.1. Se convoac� Consiliul Local al Comunei Valea Chioarului, jude�ul Maramure_, 
în _edin�� extraordinar� de îndat� pentru ziua de Joi , 07 ianuarie 2021, ora 12 la sediul 
Primariei 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 

prev�zute de art. 136 alin. (8) din Ordonan�a de Urgen�� nr. 57/2019 privnd Codul Administrativ. 
Art.3. 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. 
Art.4. In preambului Proiectelor de Hot�râri înscrise pe proiectul ordinii 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.S. 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 Hot�râri care se vor formula în scris _i se vor depune la Secretarul Comunei Valea 

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

-Institutiei Prefectului - Judetul Maramure_; 

-Consilierilor locali; 
-Cet�tenilor comunei prin afi_are 

-Dosar dispozi�ii, 
-Dosar _edin�a 

PRIMR 
loan Sorin URE 

CONTRASEMNEAZ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Eufinia Mirela MUNTEANU 



COMUNA VALEA CHIOARULUI ANEX� LA DISPOZI�IA 
PRIMA Nr. 2 din 06.01.202 1 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
pentru _edin�a extraordinar� de îndat� a Consiliului Local din data de 07.01.2021 

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

1. Proiect de Hot�râre privind alegerea Presedintelui de sedinta a 
Consiliului local al comunei Valea Chioarului pentru luna 

Primar 

ianuarie 2021. 
2. Primar Proiect de Hot�râre privind aprobarea retelei scolare a unitatilor 

de Invatamant preuniversitar 
Chioarului, judetul Maramures, pentru anul scolar 2021-2022 . 

de stat din comuna Valea | 

PRIMAR 
loan SorinBURDE 
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PRIMAR 

DIS PO ZIT I A Nr. 1 /2021 

Din 05.01.2021 

Privind aprobarea deficitului de dezvoltare al Comunei Valea Chioarului 

Primarul Comunei Valea Chioarului, judetul Maramurq, domnul loan Sorin BURDE; 
Constitutia Romaniei ,art.( 120) si art. ( 121) ; 
Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr. 199/1997 ; 
Referatul de specialitate nr. 29 din 05.01.2020 , prezentat de catre doamna Sima Daniela 

Ana - Consilier la compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Valea Chioarului; 

Legea nr. 273/2006 - art. 58 alin.(1) lit. (c) , art.(! "4),privind finantele publice locale , 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul Ministrului Finantelor Pub lice nr. 3155 / 15.12.2020 - cap. V pct. 5.176.3 (I) 
lit. (b) ,pentru aprobarea normelor metodologice privind inchiderea exercitiului bugetar al 
anului 2020, cu modificarile �i completarile ulterioare ; 

Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificarile �i completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.155 alin.(1) ,lit. (c), alin. (4) lit. (a) , art.196 alin.( l )  lit. (b), 
art. 197 alin.(1) �i alin.(4), art. 199 alin.(I) �i (2), art. 200, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

PRIMARUL COMUNEI V ALEA CHIOARULUI, judetul Maramure�, 

emite urmatoarea Dispozitie: 

Art.l. Se aproba deficitul sectiunii de dezvoltare al Comunei Valea Chioarului , in suma 
de 20.625,53 lei, inregistrat la data de 31.12.2020, care se acopera definitiv din excedentul 

anilor precedenti. 
Art. 5. Prezenta dispozitie se comunica: 

Institutia Prefectului - Judetul Maramure�; 
Compartimentului contabiliate- impozite si taxe; 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures. 

CONTRASEMNEAZA 
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NR _DINSCOR 

REFERAT 

PRIVIND APROBAREA DEFICITULUI SECTIUNII DE EZVOLTARE AL 

UAT COMUNA VALEA CHIOARULUI CUI 3694543 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea exercitiului bugetar al anului 2020 
cap.V pct.5. 16.3 (1) stabilirea excedentuluil deficitului annual al bugetului local litera b) in care 
se precizeaza ca , b) în situatia in care sectiunea de functionare si/sau sec�junea de dezvoltare 

înregistreaz� deficit, acesta se acoper� definitiv din excedentul bugetului local al anior 
precedenti, pân� la data de 8 ianuarie 2021 inclusiv, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) it. c) 
sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (14), dup� caz, din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare. 

In baza prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.3155/15.12.2020 

principal de credite sau persoanei careia I s-au delegate aceste atributi, dupa caz, unitarile 

Trezoreriei Statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitive a deficitului sectiunilor 
respective, pe baza de nota contabila", se aproba: 

(2) Pe baza hotararilor autoritatilor deliberative sau a dispozitiei ordonatorului 

Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 20.625,53 lei, inregistrat la data de 

31.12.2020, care se acopera definitive din excedentul anilor precedent. 

cONTABIL PRIMAR 

OMAN Daniela Ana SIMA loan Sorin BURDE 

Comuna VALEA CHIOARULUI 
.. 

A 
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