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106/03.11.2021 privind numirea în calitate de curator special a 

doamnei Lucianu Daniela - Violeta

DA NU

107/03.11.2021 privind  numirea  doamnei Afrăsînei Camelia în 
funcţia Șef serviciu în cadrul Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul 
Buzău

DA NU

108/05.11.2021 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru 

doamna Gîlea Nina   

DA NU

109/05.11.2021 privind prelungirea indemnizației de însoțitor pentru 
Șerban Georgiana Maria cu reprezentant legal Aldea 
Nicoleta 

DA NU

110/09.11.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru 

domnul Brînză Drăgulin
DA NU 

111/09.11.2021 privind încetarea indenizației de însoțitor pentru 
doamna Mutu Crina Cătălina reprezentant legal al 
persoanei cu handicap Mutu Roxana Florina 

DA NU 

112/09.11.2021 privind constituirea și numirea Comisiei de selecție și 
evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului 

de achiziţie publică ”Achiziție buldoexcavator pentru 
comuna Valea Ramnicului, județul Buzău”

DA NU

113/19.11.2021 privind convocarea Consiliului local în ședință 
ordinară pe luna noiembrie 

DA NU 

114/19.11.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, familiilor şi persoanelor singure pentru 
perioada sezonului rece :  01.11.2021 – 31.03.2022

DA NU

115/19.11.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu gaze naturale, familiilor şi 
persoanelor singure pentru perioada sezonului rece :  

01.11.2021 – 31.03.2022

DA NU

116/19.11.2021 privind stabilirea dreptului la supliment pentru 

energie, familiilor şi persoanelor singure pentru 
perioada :  01.11.2021 – 30.10.2022

DA NU

117/23.11.2021 privind încetarea indenizației de însoțitor pentru 
doamna Voicu Ioana 

DA NU

118/23.11.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 2 pentru domnul Mutu Stănică

DA NU

119/23.11.2021 privind incetarea indemnizației de handicap pentru 
doamna Lespezeanu Mihaela reprezentant legal al 

persoanei cu handicap Lespezeanu Marinela 

DA NU 
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120/23.11.2021 privind încetarea indemnizației de însoțitor pentru 
Eftimie Petre

DA NU

121/23.11.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 1 pentru ddoamna Vrînceanu 
Manuela Daniela 

DA NU

122/23.11.2021 privind modificarea componenţei Comitetului local, 
Centrului operativ cu activitate temporară şi a 
Secretariatului tehnic pentru situaţii de urgenţă de pe 
raza comunei  Valea Râmnicului, judeţul Buzău

DA NU

123/23.11.2021 privind constituirea și numirea Comisiei pentru 
inventarierea patrimoniului public și privat al comunei 
Valea Râmnicului, precum și a subunităților 
subordonate în anul 2021

DA NU


