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22/20.01.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, domnului Priceputu Valentin, pentru 

perioada :  01.01.2022 – 31.03.2022
 

DA NU

23/20.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, domnului Priceputu Gheorghe, pentru 

perioada :  01.01.2022 – 31.03.2022     

DA NU

24/20.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, domnului Ion Romulus – Florin, pentru 
perioada :  01.01.2022 – 31.03.2022        

DA NU

25/20.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, doamnei Mutu Cornelia, pentru perioada :  

01.01.2022 – 31.03.2022           

DA NU

26/20.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, doamnei Aldea Paula, pentru perioada :  

01.01.2022 – 31.03.2022 

DA NU 

27/20.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, domnului Socol Gheorghiță – Damian, 
pentru perioada :  01.01.2022 – 31.03.2022

DA NU 

28/20.01.2022 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri, domnului Mangalea Ion, pentru perioada :  

01.01.2022 – 31.03.2022 

DA NU

29/20.01.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru 
Avram Marian curator al persoanei cu handicap Dediu 

Rădulica   

DA NU 

30/20.01.2022 privind acordarea indemnizație de însoțotor pentru 
Eftenaru Mioara Mihaela curator al persoanei cu 

handicap Popa Constantin Aurel 

DA NU

31/20.01.2022 privind acordarea indemnizației de însoțitor pentru 
Țurloi Constantin curator al persoanei cu handicap 
Țurloi Ștefania Aurica  

DA NU

32/20.01.2022 privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru 

familia domnului Baciu Vasile   

DA NU

33/20.01.2022 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru 

familia doamnei Stroe Mihaela Ana Maria

DA NU
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34/20.01.2022 privind numirea  doamnei Oancea Marilena în funcţia 
Șef serviciu în cadrul Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul 
Buzău   

DA NU

35/25.01.2022 privind convocarea Consiliului local Valea 

Râmnicului în ședință ordinară
DA NU 

36/28.01.2022 privind stabilirea stabilirea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 2 pentru domnul Mocanu 
Mircea

DA NU

37/28.01.2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru 
susținerea familiei tip 2 pentru domnul Manea 
Dumitru - Dorinel  

DA NU

38/31.01.2022 privind   acordarea dreptului la stimulent educațional 
pentru stimularea  participării în învățământul 
preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate

DA NU


