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124/.0812.2021 privind numirea în calitate de curator special a 

domnului Ghizdeanu Aurel pentru doamna 

Ghizdeanu Anica     

DA NU

125/10.12.2021 privind convocarea Consiliului local în ședință 
extraordinară pe luna decembrie

DA NU

126/14.12.2021 privind numirea în calitate de curator special a 

domnului Lespezeanu Mihaela  pentru doamna 

Lespezeanu Marilena      

DA NU

127/14.12.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al  
doamnei Eftimie Maria – Crenguța  din funcţia 
contractuală  de execuţie de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav Eftimie Petre, din cadrul 

aparatului  specialitate al Primarului comunei Valea 

Râmnicului, judeţul Buzău  

DA NU

128/17.12.2021 privind constituirea comisiei de concurs precum și a 
comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea 
organizării şi desfăşurării concursului de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice vacante de  : 
inspector, clasa I, grad superior  – 
COMPARTIMENT BUGET FINANȚE 
CONTABILITATE, RESURSE UMANE 

SALARIZARE, din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Valea Râmnicului, judeţul 
Buzău

DA NU 

129/17.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 2 pentru Drăghiciu Emilia 
Maria  

DA NU 

130/17.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 2 pentru Olteanu Georgica  

DA NU

131/17.12.2021 privind încetarea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 1 pentru doamna Chivu Anica

DA NU 

132/17.12.2021 privind încetarea dreptului la VMG pentru domnul 

Vrînceanu Dumitru

DA NU

133/17.12.2021 privind suspendarea dreptului la VMG pentru doamna 

Radu Ivan

DA NU

134/17.12.2021 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru 
domnul Ghizdeanu Aurel, curator special pentru 

Ghizdeanu Anica

DA NU

135/17.12.2021 privind prelungirea  indenizației de însoțitor pentru 
domnul Puiu Neculai curator special al persoanei cu 

handicap Puiu Nastasia

DA NU

136/20.12.2021 privind convocarea Consiliului local în ședință de 
îndată pe luna decembrie 

DA NU
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137/20.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, domnului Buzea Mitu, pentru perioada :  

01.12.2021 – 31.03.2022

DA NU 

138/20.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, domnului Enache Viorel, pentru perioada :  

01.12.2021 – 31.03.2022

DA NU

139/20.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, doamnei Mocanu Maria, pentru perioada :  

01.12.2021 – 31.03.2022 

DA NU

140/20.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, doamnei Romanescu Daniela, pentru 

perioada :  01.12.2021 – 31.03.2022

DA NU

141/20.12.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu gaze naturale, doamnei 
Vrînceanu Stanca pentru perioada :  01.12.2021 – 
31.03.2022

DA NU

142/22.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 2, pentru doamna Chiriac 
Mădălina Gorgiana

DA NU

143/22.12.2021 privind stabilirea indemnizației de handicap pentru 
doamna Lespezeanu Mihaela curator pentru persoana 

cu handicap Lespezeanu Marilena

DA NU

144/22.12.2021 privind convocarea Consiliului loval în ședință 
ordinară pe luna decembrie 

DA NU

145/22.12.2021 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție  
pentru ”Îmbunătățirea proiectului de modernizare prin 
betonare a șanțurilor aflate în comuna Valea 
Ramnicului, județul Buzău”, în cadrul ”Proiectului 
Modernizare drumuri locale în comuna Valea 

Ramnicului, județul Buzău” 

DA NU

146/22.12.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu 

implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile 
de avere şi declaraţiile de interese, la nivelul comunei 
Valea Râmnicului, judeţul Buzău 

DA NU


