
ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR.207
din 30.09.2016

Privind stabilirea drepturilor salariale ale d-lui secretar ,CREFELEAN lOAN

Mocan Emil Florin,primarul comunei Cheani,judeul Mure
Väzând:
Analizand referatul nr.2712 din 19.08.2016 intocmit de responsabilul cu atributi
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului CU privire Ia
stabilirea drepturilor salariale ale functionarilor publici si person&ului Contractual din
cadrul aparatului de speciahtate al primarului comunei Chetani,
Având In vedere prevederile:
- Legi/-cadru nr. 284/20.10 pr/v/nd salarizarea unitar a persona/u/ui plät/t din fondun
pub//ce cu modificarile si comp/etar/le ulterloare;
-Ordonanta de Urgenta nr. 20 publicata in Monitorul Oficial nr 434/9 iunie 2016, OUG
43/31.08.2016 publicata in Monitorul Oficial 673/31.08.2016 privind modificarea Si
completarea Ordonantei de Urgenta rr. 57/2015 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice in anu 2016 programarea unor termene , precum si unele
masuri fiscal-bugetare si pentru modWicarea i completarea unor acte normative
- art. 65 alln. 5 lit. e din Legea nr. 215/2001 administratie/ pub/ice locale,
republicatä, cu modificärile ,ci completäri/e ulter/oare.
In temeiul art. 68 i art. 115 aIm. 1 lit, a din Legea nr. 215/2001 a admmnistratiei
publice locale, republicatä, cu modificärile i completrile ulterioare,

DI S PU N E:

Art. 1. Incepând cu data de 1 august 2016, donmul REFELEAN JOAN - Secretar
comuna gradul II , clasa de salarizare 70 coeficient ierarhizare 5,50 in cadrul unitati
administrativ teritoriale Chetani beneficiaza de saar de baza lunar de 3300 lei;
Art. 2 La salarul de bazä preväzut a art.1. se aplicä sporurile acordate prin Dispoziii
ale primarului In procentele prevzute pentru fiecare In parte.
Art. 3.Prezenta dispozitie poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de Ia
data luarii Ia cunostlinta a actului administrativ (art. 30 alin.1,2) din Legea nr.
284/2010
Art.4. Prezenta dispozitie se comunic:

-Institutia Prefectului- Judetului Mures,
- D-lui secretar
- Compartiment contabi
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RO MAN IA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIANR.180
din 21 septembrie 2016

privind convocarea consiliului local in edintã ordinarã

Primarul comunei CheanLjudeul Mure,
In terneiul prevederilor ar.39 (1): art.68 art.l 5 aiin(1) lit.(a) din Legea nr.215/2001

privind administratia publicã localã repubiicatã cu rnodificãriie i cornpletärile ulterioare,

DISP UNE.

Art.unic:
Convoc consiliul local Cheani in edinta ordiriarä pentru data de 27 septembrie

2016 ora 14,00, In salade edinte de Ia sediul primariei Chetani, cu urmãtoarea,

Ordine de zi:

1.Proiect de hotärâre privind ratificarea Dispoziiei primarului cu nr. 179/7 septembrie
2016 privind rectificarea bugetului local de venituri i cheituieli In anui 2016 i Dispoziia
nr. 181/21.09.2016 privind aprobarea virärilor de credite bugetare.

2. Project de hotrâre privind rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli pentru
anul 2016.

3.Proiect de hotärâre privind alegerea preedinte1ui de edintä pentru urmãtoarele 3 hni
octombrie — decembrie 2016.

4..Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
CheWni, In Consiliul de administratie al Scoiii Gimnaziale Chetani pentru anul colar 2016-2017.

5. Project de hotárâre rivind aridatui da: reprezentatuiui autoritãtii pentru a vota In
Adunarea Generalä a A.DJ. ,,AQUA INVEST MURES” modificarea soiutiilor tehnice cuprinse in
Master Planul revizuit pentru sectoru de aä i canai,referitoare Ia unele unitAi administrativ
teritoriale ale judeu1ui Mure.

6. Project de hotärâre privind soijicitarea fmnanärii din partea O.C.P.I. Mure In vederea
realizärji lucrärilor de Inregistrare sistematicã. având ca object sectoarele cadastrale din cadrul UAT
Cchetani.

7. Project de hotärâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizali ai
obiectivului de investitii “Asfaltare drum cornunal DC 96 Chelani-Grindeni,comuna Cheani,judepil
Mures”.
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ROMAMA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR
DISPOZITIA NR.181

din 22 septembrie 2016

privind aprobarea viràrilor de credite bugetare

Primarul comunei Chetani,judetul Mure
Având in vedere Referatul Compartimentulul contabilitate din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului comunei Chetani Inregistrat sub
nr.3062/21.09.2016, prin care se propune aprobarea virarilor de credite bugetare;

In baza prevederilor art. 49 aIm. 5, 7 si art. 50 aIm. 2 lit a, b din Legea nr.
273 / 29.06.2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 63 alin.( 1) lit. c, aIm. (4 )lit a , ale art. 68 aIm.
(1) si ale art. 115 aIm. (1) lit a si aIm. (2) , din Legea Administratiei publice locale nr. 215
/ 2001, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 - Aprob virarile de credite bugetare Ia capitolele de cheltuieli in
Bugetul local pe anul 2016, trim. III , conform Anexei , Ia prezenta dispozitie, astfel:

- se diminueaz cu suma de 31.000 Iei capitolul 650302,
-Se majoreaz cu suma de 31.000 lei capitolele 650301;650302;650401

Art. 2 — Prezenta dispozitie se comunicà In termenul legal prin grija
secretarulul comunei ctre,

- lnstitutiei Prefectului judetul Mure
-Administraia Finantelor Publice Mure
-Trezoreria Ludu
-Compartimentulul contabilitate
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ROMAN IA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANT

PRIMAR

B I S P 0 Z IT! A NR.182
din 22 septembrie 2016

privind constituirea comisiei de inventariere,

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având In vedere necesitatea i oportunitatea inventarierii utilajelor i

echipamentelor achizitionate pentru statia de epurare din localitatea Chetani,
Vãzând prevederile art.8 din Legea nr.82/1991, legea contabilitãtii i 1-LG.

nr.704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de executare a Iegii contabilitatii, O.M.F. nr.2861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea 5i efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor,datoriilor 5i capitalurilor proprii; Ordonanta nr.1 12/2000 pentru reglementarea procesului
de scoatere din functiune,casare 5i valorificare a activelor corporale care alcátuiesc domeniul public
a! statului i al unitätilor administrativ teritoriale,

In temeiul prevederilor art.63 alin.(5) lit.”d”,art.68 alin.(1) , art.1 15 alin.(1) lit.”a”
i art.122 din Legea nr.215/2001 privind administratia pub!ica locala,republicata,cu modificärile i
completarile ulterioare,

Di spun e:
Art.l. Se constituie comisia de inventariere a patrimoniului gestionat de Primäria

comunei Chetani privind achizitionarea de utilaje pentru statia de epurare din localitatea Chetani,In
urmAtoarea componenta:

- Pantea Gheorghe,viceprimarul comunei, responsabil comisie,
- Mãrginean Lenu,inginer Prirnäria Chetani ,membru
- Morariu Nicolae,diriginte de antier
- Cadariu Emil, proiectant,membru
Art.2. Perioada de inventariere este 22-23 septembrie 2016,iar valorificarea

inventarului se va face pânä Ia data de 30 septembrie 2016,potrivit legii.
Art.3. Prezenta dispoziie se comunicã Ia:
- Institutia Prefectului — Judetul Mure
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primäriei
- DI.Pantea Gheorghc,responsabil comisie
- Spre afiare
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ROMANIA
UDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZ1TIA NR.179
din 7 septembrie 2016

privind aprobarea rectificärii bugetului local pe anul 2016

Primarul comunei Cheani, judeul Mure,
Având In vedere Raportul de specialitate Intocmit de cätre doamna Särac

Anca Inregistrat sub nr. 2.904/07.09.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri i
cheltuieli pe anul 2016,

Vãzând Decizia nr.156.963 din 30 august 2016 i Decizia nr.157.299 din I
septembrie 2016 a Directiei Generale Regionale Finantelor Publice Braov, Administratia
Judeteanä a Finantelor Publice Mure,privind finanlarea cheltuielilor cu
salariile,sporurile,indemnizatiile i alte drepturi salariale In bani stabilite prin lege precum i
contributiile aferente acestora pentru unitätile de Inväämânt preuniversitat de stat,In trimestrul 111
2016

In conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale,

In temeiul prevederilor art.63 alin.(l) .lit.”c” ; art.68 i art.1 15 alin.(l) lit.”a”.
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu rnodificärile i
completari Ic ulterioare,

Di sp une:

Art.1. Bugetul local al comunei Cheçani pe anul 2016 se rectificä atât Ia partea
de venituri cat i Ia partea de cheltuieli cu suma de 117 mu lei, de Ia 3.549 mu lei Ia 3.666 mu lei,
dupa cum urmeazä:

La partea de venituri:
+ 117 mu lei la capitoJul 11.02.02— sume defalcate din TVA pentru

finantarea cheltuielilor cu salariile din institutiile de invatamant preuniversitar de stat.
La partea de cheltuieli:
+ 117 mu lei Ia capitolul 65.02.-10.01.01 — lnvatamânt preuniversitar de

stat.
Titlul 1. Cheltuieli de personal- 65.02.10.01.01 se majoreazä de Ia suma

de 819 mu Ia suma de 936 mu Iei.
Art.2.Detalierea veniturilor cat i a cheltuielilor pe capitole,subcapitolearticoie

ale bugetului,sunt cuprinse In situatia anexá,care face parte integrantã din prezenta.
Art.3. Prezenta dispoziie va fi supusa validärii Consiliului local Chetani in

prima sa edinta de lucru.
Art.4. De executarea prevederilor prezentei dispoziii raspunde D-na Särac Anca,

consilier in cadrul compartirnentului contabilitate din cadrul Primäriei Chetani.
Art.5. Prezenta dispozitie se va comunica:

- Institutiei Prefectului -- .ludetul Mures
- Compartimentului contabilitate
- M.F.P. — D.G.F.P. Mures
- Spre afiare
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NW 164

din 30.08.2016

Primarul comunei Cheani,judetul Mures
Avand in vedere prevederile Regulamentului nr.223/2014 a! Parlamentului

european i a! Consiliului din 11 martie 2014 care in1ocuiete legislatia europeanä anterioarã
In domeniu precm i HotararIrea de Guvern nr. 799/2014 care stabilete cadrul colaborärii
institutionale necesar implementärii POAD 2014 in Romania i categoriile de persoane care
vor beneficia de ajutoare alimentare distribuite In cadrul POAD.

In temeiul prevederilor art. 68 i art.l 15 alinl.lit.”a” din Legea nr. 215/2001
Legea adm inistratiei publice locale,republicatä, cu moditicärile i completarile ulterioare,

DISPUNE:

ART. 1 - Se aproba distribuirea produselor alimentare — POAD —2015, ràmase in
stocul Primariei comunei Chetani , persoanelor Inscrise In listele anexA Nr.1. -persoane cu
handicap In nurnãr de 62 persoane i Lista anexä nr.2.-persoane cu venituri reduse in numär
de 69 persoane, care fac parte integranta din prezenta dispozitie.

ART. 2 - Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste DI. Pop
Vasile, responsabil ai Grupul de lucru local PEAD Chetani
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ROMAN IA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 165
Din 30. 08 .2016

Privind RELUAREA IN PLATA A ajutorului social numitului
MIHESAN VALER

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatä i

completata prin Legea nr.276/20 10
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat
i completatã de HG. 1291 / 2012, OUG. nr. 42 / 2013 , OUG.65/2014

Legea nr. 342/22.12.2015 privind OUG. NR. 25/2015.
- cererea cu nr. 5 / 27.06. 2016 - ancheta socialä

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aim (1) lit.”a” , din
Legea nr.2 15/2001 privind administratia publica localä,republicatä, cu modificärile i
compietarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Incepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 , SE REIA
IN PLATA ajutorul social , pentru MIHESAN VALER cu CNP.
1510412260019 In sumä de 142 Iei / lunä, domiciliat In comuna CHETANI
localitatea CHETANI nr. 334 jud. Mure.

Art.2. Se stabi1ete un numär de 28 ore lunar, pentru a presta aciuni
sau lucräri In interes local, conform planului de actiuni.

Art. 3 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantuiui ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ in termen de 30 zile de Ia data
comunicärii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii ràspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal al primarului , pentru evidenta orelor prestate ,i Dn
a Chetan Carmen Maria— consilier de specialitate pentru efectuarea p1ii i urmärirea
modificärilor ce intervin In calculul ajutorului social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FLO AVJZATPEITRULEGALITATE
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 166
Din 30.08.2016

Privind RELUAREA IN PLATA A ajutorului social numitului
DANCIU MIHAI

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Avãnd In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , modificatA i

completatà prin Legea nr.276/2010
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantal
i completata de HG. 1291 / 2012, OUG. nr. 42 / 2013 , OUG.65/2014

Legea nr. 342/22.12.2015 privind OUG. NR. 25 / 2015.
- cererea cu nr. 5 / 27.06. 2016 - ancheta socialä

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aim (1) Iit.”a” , din
Legea nr.215/2001 privind administratia publicä locala,republicatä, cu modificArile i
completärile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Incepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 , SE REIA
IN PLATA ajutorul social , pentru DANCIU MIHAI cu CNP.
1740509120028 in sumä de 255 lei / lunã, domiciliat In comuna CHETANI
localitatea CHETANI nr. 329 jud. Mure.

Art.2. Se stabi1ete un numãr de 41 ore lunar, pentru a presta actiuni
sau lucräri In interes local , conform planului de actiuni.

Art. 3 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatã pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 zile de la data
comunicärii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii raspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal al primarului , pentru evidena orelor prestate ,i Dn
a Chetan Carmen Maria — consilier de specialitate pentru efectuarea p1äii i urmärirea
modificärilor ce intervin In calculul ajutorului social.

PRIMAR,
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 167
Din 30. 08 .2016

Privind RELUAREA IN PLATA A ajutorului social numitului
SARAC RAMONA RODICA

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având in vedere prevederile:
- Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat , modificatà i

completatä prin Legea nr.276/20 10
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat
i completatA de HG. 1291 / 2012, OUG. nr. 42 / 2013 , OUG.65/2014

• Legeanr. 342/22.12.2015 privind OUG. NR. 25 / 2015.
- cererea cu nr. 5 / 21.06. 2016 - ancheta socialä

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aim (1) iit.”a” , din
Legea nr.215/2001 privind administratia pub1ic localA,republicata, cu modificArile i
completarile ulterioare,

DISP UNE:

Art.1. ncepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 , SE REIA
IN PLATA ajutorul social , pentru SARAC RAMONA RODICA cu CNP.
2830702261726 in sumä de 442 Iei / lunä, domiciliat In comuna CHETANI
localitatea CHETANI nr. 234 jud. Mure.

Art.2. Se stabi1ete un numär de 71 ore lunar, pentru a presta aciuni
sau lucräri In interes local , conform planului de aciuni.

Art. 3 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ in termen de 30 zile de la data
comunicärii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii räspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal al primaruiui , pentru eviden;a orelor prestate ,i Dn
a Chetan Carmen Maria— consilier de specialitate pentru efectuarea plaii i urmärirea
modificärilor ce intervin In caiculul ajutoruiui social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FLOR AVIZATPENTRULEGALITATE

SEKETAR
Crefele Joan



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 168
Din 30.08.2016

Privind RELUAREA iN PLATA A ajutorului social numitului
OGNEAN NICOLAE

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , modificatä i

completata prin Legea nr.276/2010
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobareaNormelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantal
i completatã de HG. 1291 / 2012, OUG. nr. 42 / 2013 , OUG.65/2014

• Legea nr. 342/22.12.2015 privind OUG. NR. 25 / 2015.
- cererea cu nr. 10 / 13. 06. 2016 - ancheta socialA

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aIm (1) lit.”a” , din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica localä,republicatä, cu modificärile i
completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Incepând cu data de 1 SEPTEMBREE 2016 , SE REIA
IN PLATA ajutorul social , pentru OGNEAN NICOLAE cu CNP.
1610330260033 in sumä de 142 Iei / lunä, domiciliat In comuna CHETANI
localitatea CHETANI nr. 99 jud. Mure.

Art.2. Se stabi1ete un numär de 28 ore lunar , pentru a presta actiuni
sau lucräri in interes local, conform planului de ac;iuni.

Art. 3 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ in termen de 30 zile de la data
comunicärii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii raspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal al primarului , pentru evidenta orelor prestate ,i Dn
a Chetan Carmen Maria— consilier de specialitate pentru efectuarea pläii i urmãrirea
modificãrilor ce intervin in calculul ajutorului social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FLOR AVIZATPENTRULEGALJTATE
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHEJANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 169
Din 30. 08 .2016

Privind RELUAREA IN PLATA A ajutorului social numitului
PACURAR NICOLAE FLORIN

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatä i

completata prin Legea nr.276/2010
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantal
i completata de HG. 1291 / 2012, OUG. nr. 42 / 2013 , OUG.65/2014

Legeanr. 342/22.12.2015 privind OUG. NR. 25 / 2015.
- cererea cu nr. 10 / 13. 06. 2016 - ancheta socialä
Intemeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aIm (1) Iit.”a” ,din

Legea nr.2 15/2001 privind administratia publicä localä,republicatä, cu modificärile i
completärile ulterioare,

DISP UNE:

Art.1. Incepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 , SE REIA
IN PLATA ajutorul social , pentru PACURAR NICOLAE FLORIN cu
CNP. 1811202261691 in sumä de 527 lei / lunä, domiciliat In comuna
CHETANI , localitatea CHETANI nr. 231/A jud. Mure.

Art.2. Se stabi1ete un numär de 85 ore lunar , pentru a presta ac;iuni
sau lucräri In interes local , conform planului de aciuni.

Art. 3 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutoruiui social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 zile de la data
comunicãrii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii rãspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal al primarului , pentru evidenta orelor prestate ,i Dn
a Chetan Carmen Maria— consilier de specialitate pentru efectuarea p1àii i urmärirea
modificärilor ce intervin In calculul ajutorului social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FL AVIZATPENTRULEGALITATE
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 170

Din 30. 08. 2016

privind SUSPENDAREA p1aii ajutorului social pentru GABUDEAN JOAN
MARIN

Primarul comunei Cheani, judeul Mure,
Anallzând referatul Intocmit de Chean Carmen Maria , consilier cu

atribt4ii de serviciu pentru implementarea prevederilor Legii nr.4l6/2001 privind venitul minim
garantat, modificatä i completatä prin Legea nr.276/2010,prin care se arat cà In luna
AUGUST 2016 ,nu a prezentat adeverinta de Ia Agenia Naionalà de Administrare
Fiscalã , privind venitu rile realizate , flu a prezentat adeverinta de Ia AJOFM., i nu a
depus declaratie pe propria rspundere privind componena i veniturile familiei , nu a
efectuat orele stabilite, existä neconcordantä Intre veniturile declarate i cele realizate
conform adeverinlei eliberatà de Agenia Naiona1ã de Administrare Fiscalã.

Având In vedere i prevederie HOR nr.50 din 19 ianuarie 201 1 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, Ordonana de Urgena nr. 124/27.12.2011 , HG. 1291/2012, OUG. 42/2013.

In temeiul prevederilor art.68 alin.(1) i art.1 15 alin.(1) lit.”a” din Legea
nr.215/2001 privind administratia publicä Iocalä, republicata, cu modificärile i completarile
ulterioare,

Di spun e:

Art.1. Se SUSPENDA plata ajutorului social ,Incepând cu data de 1
SEPTEMB1UE 2016 pentru GABUDEAN JOAN MARIN , cu CNP. 1670906260050,
domiciliat/ä In comuna Chetani,satul CHETANI nr. 127 , judeul Mure.

Art.2. Prezenta dispoziie se va comunica persoanei susmentionate, In termen de
15 zile, care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 de zile de la data
comunicärii.

Art.3. De executarea prevederilor prezentei dispoziii räspunde D-na consilier
Chetan Carmen Maria.

Art.4. Prezenta dispoziie se va comunica:
- Institutiei Prefectului — Judeul Mure
- Persoanei nominalizate In prezenta
- Ladosar
- AJPIS. Mure

PRIMAR,
Mocan Emil lorin Avizatentru legalitate

Scretar
Crefeean loan
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 171
Din 30. 08. 2016

Privind INCETAREA ajutorului social numitului SUCIU REMUS
deoarece titularul s-a angajat In câmpul muncii , i depaete venitul minim
garantat

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , modificatä i

completata prin Legea nr.276/2010
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat
,HG. 1291 / 18.12.2012 , OUG. 42 / 2013, Legea nr. 342/ 22.12.2015 privind OUG. Nr.
25/2015

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , alin (1) lit.”a” , din
Legea nr.2 15/2001 privind administratia publica localã,republicatA, cu modificärile i
completãrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. ncepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 INCETEAZA
PLATA ajutorul social pentru SUCTU REMUS cu CNP. 1671220260094
In sumä de ---- Iei / lunã, domiciliat in comuna CHETANI , satul GRINDENI
nr .221 jud. Mure, Intruct titularul s-a angajat In câmpul muncii, i depaete
venitul minim garantat

Art. 2 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 zile de Ia data
comunicirii.

Art.3 De executarea prevederilor prezentei dispozitii rãspunde D-nul
Dan Aron - , pentru evidena orelor prestate ,i D-na Chetan Cannen Maria — consilier
de specialitate pentru efectuarea p1ãii i urmärirea modificärilor ce intervin in calculul
ajutorului social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FL IN AVIZATPENTRULEGALITATE

SEC TAR
Crefelean Joan

‘I\\i



RO MAN IA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 172
Din 30. 08. 2016

Privind INCETAREA ajutorului social numitului LUNG GHEORGHE
VALER , deoarece titularul s-a angajat In câmpul muncii , i depäete venitul
minim garantat

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatä i

completata prin Legea nr.276/2010
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobareaNormelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
,HG. 1291 / 18.12.2012 , OUG. 42 / 2013, Legea nr. 342/ 22.12.2015 privind OUG. Nr.
25/2015

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aim (1) iit.”a” , din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locaia,republicata, cu modificärile i
completärile ulterioare,

DISP UNE:

Art.1. Incepand cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 iNCETEAZA
PLATA ajutorul social pentru LUNG GHEORGHE VALER cu CNP.
1640428260021 in sumã de ---- lei / lunä, domiciliat In comuna CHETANI , satul
CHETANI nr. 378 jud. Mure, Intruct titularul s-a angajat In câmpul muncii,
i depäete venitul minim garantat

Art. 2 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 zile de la data
comunicärii.

Art.3 De executarea prevederilor prezentei dispozitii raspunde D-nul
Dan Aron - , pentru evidenta orelor prestate ,i D-na Chetan Carmen Maria — consilier
de specialitate pentru efectuarea plä4ii i urmärirea modificãrilor ce intervin In calculul
ajutoruiui social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FL RIN AVIZATFENTRULEGALITATE

SEC TAR
Crefelea I loan



RO MAN IA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 173
Din 30. 08. 2016

Privind iNCETAREA ajutorului social numitului VLADUT FILON
deoarece titularul s-a angajat In câmpul muncii , i depaete venitul minim
garantat

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având in vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatã i

completata prin Legea nr.276/20 10
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobareaNormelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat
,HG. 1291 / 18.12.2012 , OUG. 42 / 2013, Legea nr. 342/ 22.12.2015 privind OUG. Nr.
25/2015

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aim (1) lit.”a” , din
Legea nr.2 15/2001 privind administratia publicä iocalã,republicatä, cu modificäriie i
completarile ulterioare,

DISP UNE:

Art.1. ncepând cu datade 1 SEPTEMBRIE 2016 INCETEAZA
PLATA ajutorul social pentru VLADUT FILON cu CNP. 1620507260015
In sumä de ---- lei / lunä, domiciliat in comuna CHETANI , satul CHETANI nr

251 jud. Mure, Intruct titularul s-a angajat In câmpul muncii , i depäete
venitul minim garantat

Art. 2 . Prezenta dispoziie se va comunica soiocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 zile de Ia data
comunicãrii.

Art.3 De executarea prevederilor prezentei dispozitii raspunde D-nul
Dan Aron - , pentru evidena orelor prestate ,i D-na Chetan Carmen Maria — consilier
de specialitate pentru efectuarea plaii i urmãrirea modificäriior cc intervin in calculul
ajutoruiui social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FL IN AVIZATPENTRULEGALITATE

SECR1TAR
Crefelean[ loan



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHEJANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 174
Din 30 .08. 2016

Privind ACORDAREA ajutorului social numitului KOVACS VIOREL
Primarul comunei Chetani, judetul Mures,

Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatä i

completata prin Legea nr.276/2010
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantal
,HG. 1291/ 2012 , OUG. nr. 42 / 2013,

- Legea nr. 342/22.12.2015 privind OUG. Nr. 25 / 2015
- cererea cu nr. 5 / 12 .08 .2016- ancheta socialã

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aim (1) iit.”a” , din
Legea nr.2 15/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificArile i
completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Incepand cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 SE ACORDA
PLATA ajutorului social pentru KOVACS VIOREL cu CNP.
1760329260013 In sumä de 142 lei / lunä, domiciliat in comuna CHETANI
satul GRINDENI nr. 15 jud. Mure

Art.2. Se stabi1ete un numär de 19 ore lunar, pentru a presta actiuni
sau lucräri In interes local , conform planului de actiuni.

Art. 3 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 zile de la data
comunicärii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii raspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal al primarului , pentru evidenta orelor prestate ,i D-na
Chetan Carmen Maria — consilier de specialitate pentru efectuarea pläii i urmärirea
modificärilor ce intervin In calculul ajutorului social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FLO AVIZATPENTRULEGALJTATE

SECRTAR
Crefeleaki Joan



ROMAN IA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 175
Din 30 .08. 2016

Privind ACORDAREA ajutorului social numitului MOCAN NICOLAE
Primarul comunei Chetani, judetul Mures,

Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificatä i

completata prin Legea nr.276/2010
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat
,HG. 1291/ 2012 ,OUG. nr. 42 / 2013,

- Legea nr. 342/22.12.2015 privind OUG. Nr. 25 / 2015
- cererea cu nr. 6 / 16 .08 .2016- ancheta socialä

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art. 115 , aim (1) lit.”a” , din
Legea nr.215/2001 privind administratia publicä iocaiä,republicatä, cu modificärile i
completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Incepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 SE ACORDA
PLATA ajutorului social pentru MOCAN NICOLAE cu CNP.
1661017260040 in sumä de 142 lei / iunä, domiciliat in comuna CHETANI
satul CRETAN! nr. 23 jud. Mure

Art.2. Se stabiiete un numär de 19 ore lunar, pentru a presta actiuni
sau lucräri In interes local , conform pianuiui de actiuni.

Art. 3 . Prezenta dispozi;ie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatä pe calea contenciosului administrativ In termen de 30 zile de Ia data
comunicärii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii raspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal a! primarului , pentru evidenla orelor prestate ,i D-na
Chetan Carmen Maria — consilier de specialitate pentru efectuarea p1aii i urmärirea
modificärilor ce intervin In calculul ajutorului social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL FLO N AVIZATPENTRULEGALITATE

SECRETAR
Crefe1ean loan



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 176
Din 30 .08. 2016

Privind ACORDAREA ajutorului social numitului GABUDEAN AL11SI
LUCIAN

Primarul comunei Chetani, judetul Mures,
Având In vedere prevederile:
- Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , modificatä i

completata prin Legea nr.276/20 10
- H.G.R. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantal
,HG.1291/2012 ,OUG.nr. 42 / 2013,

- Legea nr. 342/22.12.2015 privind OUG. Nr. 25 / 2015
- cererea cu nr. 7 / 18 .08 .2016- ancheta socialä

In temeiul prevederilor art.68 , alin.( 1) i art.115 , aim (1) iit.”a” , din
Legea nr.2 15/2001 privind administratia publicä localA,republicatã, cu modificärile i
compietãrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Incepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2016 SE ACORDA
PLATA ajutorului social pentru GABUDEAN ALIN LUCIAN cu CNP.
1731025260026 In sumä de 142 Iei / lunä, domiciliat In comuna CHETANI
satul GRINDENI nr. 247 jud. Mure

Art.2. Se stabilete un numär de 19 ore lunar, pentru a presta aciuni
sau lucräri In interes local, conform planului de aciuni.

Art. 3 . Prezenta dispoziie se va comunica solocitantului ajutorului social,
care poate fi atacatã pe calea contenciosului administrativ in termen de 30 zile de la data
comunicärii.

Art.4 De executarea prevederilor prezentei dispozitii rãspunde D-nul
Dan Aron - consilierul personal al primarului , pentru evidenla orelor prestate ,i D-na
Chetan Carmen Maria — consilier de specialitate pentru efectuarea plãii i urmãrirea
modificärilor ce intervin In calculul ajutorului social.

PRIMAR,
MOCAN EMIL F RIN AVIZATPENTRULEGALITATE

SECRETAR
Crefelean Joan



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR. 177
din 30.08. 2016

privind ACORDAREA PLATII alocatiei pentru sustinerea familiei
Primarul comunei Cheani , judeul Mure,
Vãzând cererea numitei NEME MIHAELA din CHETANI

nr. 308 , Inregistratà cu NR. 11 / 28.08. 2016 , pentru ACORDAREA alocatiei
pentru sustinerea familiei reglementatä prin Legea nr.277/2010,

Având in vedere prevederile HGR nr.38/201 1 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.277/20 10,

Väzand i Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
modificatä i complectatä prin Legea nr.276/2010 , HG. 1291 / 18.12.2012 , OUG.
42/20 13 , OUG. 65 / 15.10.2014, Legea nr. 342/ 22.12.2015 privind aprobarea OUG.
Nr.25/2015

In temeiul prevederilor art.68 , aim. 1 i art. 115 aim. 1 lit, a din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publicä localä,

DISPUNE

ART. 1. Cu tuna AUGUST 2016 SE ACORDA plata a1ocaei pentru
sustinerea familiei ,In cuantum 164 lel pentru NEMES MIHAELA cu domiciliul in
comuna Chetani, sat CHETANI , NR. 308 , judepi Mure, cu CNP. 2780905335013 pentru
COpiii: NEME5 BENIAM1N CU CNP. 5020220261703, NEME5 TEOFIL ADRIAN CU CNP.
5040415261692.

ART. 2. Prezenta dispozie se va comunica persoanei solicitante , care
poate fi atacatä In termen de 30 zile de la comunicare potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 , Cu modificärile i completärile ulterioare.

ART. 3 De executarea prevederilor prezentei dispoziii räspunde d-na
Chean Carmen Maria ,consilier de specialitate In domeniul asistenlei sociale din cadrul
Primariei Chetani ,jud. Mure.

ART. 4. Prezenta dispoziie se v-a comunica:
- Institutiei Prefectului — Judetul Mure,
- Solicitantului aiocatiei familiare
- Agenia Judeteanä Pentru Pläti i Inspecie Sociaiã - Mure

PRIMAR, VIZAT PENTRU LEGALITATE
MOCAN EMI FLORIN SE RETAR

Crefelea
oan



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR.178
din 30.08.2016

pentru actualizarea componentei comisiei de receptie a lucrärilor publice
efectuate pe raza cornunei Chetani.

In vederea receptionãrii tucrärilor executate prin contractele
Incheiate Intre Primãria comunei Chetani i prestatorii de servicii sau de lucräri publice
efectuate pe raza comunei Chetani,

Având In vedere prevederile Legii nr.98/20 16 privind achizitiile
publice,

In temeiul prevederilor art.68 alin.(1) i art.l 15 alin.(1) lit.”a”
din Legea nr.2 15/2001 privind administratia publicä localã, cu modificärile i
completarile ulterioare,

DJSP UNE:

Art.1. Incepând CU data prezentei,se actualizeazä comisia de receptie pentru
lucrãrile efectuate pe raza Comunei Chetani, in urmätoarea componenã:

- Pantea Gheorghe ,viceprirnarul comunei , preedinte
- Dan Aron,consilier al primarului, membru
- Märginean Lenut,consilier superior, membru
- Cãtanä Elena, consilier local,membru
- Gherman Silviu, consilier local,membru

Art.2. Prevederile Dispoziiei primarului comunei CU nr. 159 din 29.07.2016
privind actualizarea componenei comisiei de receptie a lucrärilor publice efectuate pe
raza comunei Chetani, se abroga.

Art.3.De executarea prevederilor prezentei dispozi;ii raspunde D1.Pantea
Gheorghe —viceprimarul comunei In calitate de preedinte al comisiei de receptie.

Art.4. Prevederile prezentei dispoziii, vor fi communicate In termenul legal
prin grija seCretarului Comunei cãtre:

- Institutia PrefeCtului Mures
- PreedinteIe comisiei de receptie
- Compartimentul contabilitate din cadrul primäriei
- Spre afiare

?RIMAR, Viza pentru legalitate
cip_Emi1 Florin Scretar

Crefeean Joan



ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUI’JA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIANR.163
din 23 august 2016

privind convocarea consiliului local in edinta ordinarä

Primarul comunei Cheani, judepil Mure,
In temeiul prevederilor art.39 (1); art.68 i art.1 15 alin.(l) lit.(a) din Legea

nr.21 512001 privind adrninistraia publicã localä republicata cu modificãrile i completärile
ulterioare,

DISP UNE:

Art.unic:
Convoc consiliul local Clietani In edinta ordinarã pentru data de 29

august 2016 ora 10,00, In sala de edin;e de la sediul primáriei Chetani, cu urmãtoarea,

Ordine de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al edintei extraordinare a
Consiliului Local Chetani din data de 19 august 2016

2. Proiect de hotärâre privind acordarea unui sprijin financiar
pentru Parohia Ortodoxä din localitatea Chetani

3.Proiect de hotãrâre privind acordarea unui sprijin financiar
pentru Parohia Greco Catolicä din localitatea Chetani

4.Proiect de hotärâre privind acordarea unui sprijin financiar
pentru Parohia Greco Catolicä din localitatea Grindeni

5. Project de hotärâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare i functionarea Consiliului Local a! comunei Chetani.

6. Project de hotärâre privind aprobarea criteriilor,procedurilor
i atributiilor specifice functiei de administrator public a! comunei Chetani.

7. Diverse

Viza pentru legalitate
SecrQtar

Crefelean Joan



PRIMAIc*

DSSPOZITIANR.160
din i6august 2016

privind convocarea consiliului local in edinta extraordinara

Prinaru ccmune Chetani. judeçui Mui%,
H ten-ei:1 prevederorart.39 (2); art.68 i art.1 15 alin.(1) Iit.(a) din Legea

nr.2 5/200 *LH administratia pubiica iocaä republicata cu modificarile i completärile
u[tenoa:e.

DIS? UNE:

Con’oc consiiiul ocal Chetani in edinta extraordnara pentru data
Se aujsi H 0.20, in saia de sedinte de Ia sediul primãriei Chetani, cu unãtoarea,

Online tie zi:

I. Anrobarea Procesuiui verbal al sedintei Consiiiuiui Local
andataHEZiHH 2316.

2. Prolect be ho[ãrâre privind rectificarea bugetului local de
venituil 5! oh Huez ne anul 20l6

PRIMA .

/

Viza pentru legalitate
Hiooau En’1 Plorin Secretar

Crefelean Joan



ROMANJA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI

PRIMAR

IMSPOZITIA nr. 161
din 16 august 2016

privind acordarea unei indemniza(ii lunare
Infavoareapersoanei cu handicap gray PANTEA GHEORGHE

Primarul comunei Chetani,
Având In vedere d-Iui Pantea Gheorghe,domiciliat In comuna Cheani,satul

Chetani nr.13,judetul Mure,prin care solicit acordarea indemnizatiei pentru persoana cu
handicap

Vãzând comunicarea nr. 18.271/03.08.20 16 prin care D.G.A.S.P.C.
Mure a transmis acordul pentru plata unei indemnizatii lunare In favoarea persoanei cu
Handicap gray Pantea Gheorghe

Tinand cont de prevederile art. 42 i 43 din Legea nr. 448/2006, privind proteclia
i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificärile i
completAri!e ulterioare,

In temeiul prevederilor cuprinse In art. 68 (1) i art.! 15 alin.(1) lit.”a” din Legea
nr. 21 5/2001, a administraiei publice locale, republicata cu modificärile i completarile
ulterioare,

di sp it n e:

Art, I Incepând cu luna Septembrie 2016 persoana cu handicap gray PANTEA
GHEORGHE, domiciliat In comuna Chetani,satul Chetani nr.13,,judeul Mure, având CNF
1381 2162O04 va beneficia de o indemnizatie lunarä in cuantum echivalent cu salariul net al
asistentului social debutant din unitätile bugetare,altele decât cele cu paturi.

Art.2. Plata indemnizatiei prevãzutã Ia art.l. se face pe perioada vaiabilitätii
Certificatului de Incadrare Intr-o categorie de persoane cu handicap gray nr. 7166/20.07.201
emis de Comisia de evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Art. 3. Prezenta dispoziie se comunicä persoanei In cauzä,compartimentului
contabiliate Si eel de asistentã socialä din cadrul Primãriei Comunei Cheani , D.G.A.S.P.C
Mure i InstituliciPrefectului j udeu1ui Mure.

Art. 4 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozipi se compartimentul
contabilitate si Asistenta socialA.

PRIMA
MOCAN EMIL ORIN

AVIZAT
SECRETAR

Cref an loan



RJMANA
JIY)ETUL MURES
COMUNA CETAM

PR IMAR

DISPQZLTIA NR. 162
DIN 16 AUGUST O16

privind pDbarea Regulamentutul de acordare a sporului pentru conditii vtmätoare
pentru fur’conarii oubtici i personakil contractual din aparatul de specalitate at primarului

comunei Chetani

Mocan Emit Ftonn,primarul comunel Che;ani, Judetut Mures.
Având In vedere:
Referatut Compartimentului contabit, prin care se propune Regulamentul de acordare a

sporului pentru cond[ii vtämätoare pentru functionarii publici i personalul contractulul din
aparatul de spedatate at Primarului comunei Cheani,

-pervederHe art5 alin.2 din Anexa nr. I privind reglementäri specifice personalului mncadrat
pe bazä de contract individual de munc- personal contractual din administratia
public,prevederiIe art3 alin.2 din Anexa nr. H privind regiementri specifice functionaritor
publici din Legea — Cadru nr.330/2009 privind satarizarea unitar a personalului pltit din
fonduri publice, precum i datele din Buletinu! de Determinare prin Expertizare eliberat de
Direcia de Sänàtate Publicä Tg. Mures.

In temelul dispozitiilor art.68, alin.(1) i art.115 alin.(1) lit.”a” , din Legea administratiei
publice locale nr. 215,/2001,republicatä, cu modificrile i completrile ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se aprobä Regulamentul de acordare a sporului pentru condiii vtmätoare
pentru functionari pubtici si personalul contractual din aparatul de specialitate at Primäriei
comunel Cheani, cuprins In anexa nr.1. care face parte integrantä din prezenta dispozitie.

Art.2 Prevederile din prezenta dispoziie vor fi aduse Ia mndeplinire de Compartimentul
contabilftate din cadrut Primäriei i va fi comunicat tnstitutiei Prefectului -Judetului Mures,
d-lui primar, dosar dispozitii i angajatilor.

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Sec,cetar

Crefelen1oan


