R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZIŢIA NR 72
DIN 04.02.2016

privind desemnarea comisiei pentru receptia finala a lucrarilor de constructii

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
-Legii nr 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea
lucrarilor de constructii;
-Hotararea Guvernului Romaniei Nr 273/1994 actualizata privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
În temeiul prevederilor art 61 alin (5), art 63 alin (1) lit (e) şi alin (5) lit (c) precum şi ale art 68 şi
art 115 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE:
Art.1 Se desemneaza comisia pentru receptia finala a lucrarilor de constructii in urmatoarea
componenta nominala si personala:
1.Spatariu Gheorghe –viceprimarul comunei- presedinte
2. ing Agafitei Irina Evelina-compartiment urbanism –membru
3. Cimpoesu Elena-compartiment agricol.-membru
Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie tuturor persoanelor nominalizate în
anexa la prezenta dispoziţie precum şi tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu
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R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 73
Din 08.02.2016
privind acordarea ajutorului social familiei titularului Comonita Petronel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Comonita Petronel inregistrata la Nr 106/2016 insotita de documente
doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.03.2016 se stabileste pentru familia titularului Comonita Petronel,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, Nr 51 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1780629224537 un ajutor social in cuantum de 601 lei/lunar.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore , pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 96 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 74
Din 08.02.2016
privind acordarea ajutorului social titularei Tanaselea Lenuta
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Tanaselea Lenuta inregistrata la Nr 105/2016 insotita de documente
doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.03.2016 se stabileste pentru titular Tanaselea Lenuta, domiciliata in
Sat Urecheni, Strada Morii, Nr 24 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2680430274786 un
ajutor social in cuantum de 142 lei/lunar.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore , pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 24 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 75
Din 08.02.2016
privind acordarea ajutorului social familiei titularului Buraga Tudor Cristian
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Buraga Tudor Cristian inregistrata la Nr 104/2016 insotita de documente
doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.03.2016 se stabileste pentru familia titularului Buraga Tudor
Cristian, domiciliat in Sat Urecheni, Strada Izvorului, Nr 1 comuna Urecheni, judetul Neamt,
CNP 1810811275868 un ajutor social in cuantum de 442 lei/lunar.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore , pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 72 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 76
DIN 08.02.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Manolache Stefanita
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Manolache Stefanita înregistrată în registrul special sub numărul
175/2016 însoţită de acte doveditoare, ancheta socială precum referatul întocmit de
doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul Compartimentului asistenţă
socială;

-prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.02.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Manolache Stefanita, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, Nr 35, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1841230271694, pentru 2 copii, în cuantum de 164 lei.

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia de a depune din 3 în 3 luni la
Primăria comunei Urecheni o declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa familiei si
veniturile acestora.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

D I S P O Z I T I A NR 77
Din18.02.2016
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local
Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (1), art 40 alin.(1) si (2) si ale art. 68
alin.(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN
Art.1 Se convoaca Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara in data de
26.02.2016 ora 1600 la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte a Consiliului
local cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
Martie 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea drepturilor bănesti aferente
personalului didactic si auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă în comuna Urecheni si retur
pentru luna Ianuarie 2016.
3. Proiect de hotarire privind Rectificarea bugetului local al comunei
Urecheni, judetul Neamt.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva
bugetara pentru finantarea unor cheltuieli.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de achizitii publice.
6. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL Urecheni Nr
62/14.10.2015 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2016.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor inventarierii
patrimoniului comunei Urecheni, judeţul Neamț.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Procedurii de anulare a cotei de
73,3% din majorarile de intarziere la plata impozitelor si taxelor locale.
9. Proiect de hotarare privind declararea starii de insolvabilitate a unor
debitori persoane fizice.
10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a
stimulentului educational sub forma de tichete sociale, in scopul
stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din
familii defavorizate si al cresterii accesului la educatie al acestora.
11. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului pedologic si
agrochimic necesar intocmirii amenajamentului pastoral pentru comuna
Urecheni.
12. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.

PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 78
DIN 24.02.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Rusu Eugenia
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea doamnei Rusu Eugenia înregistrată în registrul special sub numărul 176/2016 însoţită
de acte doveditoare, ancheta socială precum referatul întocmit de doamna consilier superior
Manole Carmina din cadrul Compartimentului asistenţă socială;
- prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.02.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Rusu Eugenia, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2871224271696, pentru 2 copii, în cuantum de 214 lei/lunar .

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia de a depune din 3 în 3 luni la
Primăria comunei Urecheni o declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa familiei si
veniturile acestora.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 79
DIN 25.02.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Luca Ioana-Bianca
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea doamnei Luca Ioana-Bianca înregistrată în registrul special sub numărul 177/2016
însoţită de acte doveditoare, ancheta socială precum referatul întocmit de doamna consilier
superior Manole Carmina din cadrul Compartimentului asistenţă socială;
- prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.02.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Luca Ioana-Bianca , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2901002270040, pentru 3 copii, în cuantum de 321 lei/lunar .

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia de a depune din 3 în 3 luni la
Primăria comunei Urecheni o declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa familiei si
veniturile acestora.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 80
Din 26.02.2016
privind acordarea ajutorului social familiei titularei Luca Ioana-Bianca
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Luca Ioana- Bianca inregistrata la Nr 107/2016 insotita de documente
doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.03.2016 se stabileste pentru familia titularei Luca Ioana-Bianca,
domiciliata in Sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 110 comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2901002270040 un ajutor social in cuantum de 442 lei/lunar.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore , pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 72 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

DISPOZIŢIA NR 81
DIN 26.02.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Varariu Ana Maria
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea doamnei Varariu Ana Maria înregistrată în registrul special sub numărul 178/2016
însoţită de acte doveditoare, ancheta socială precum referatul întocmit de doamna consilier
superior Manole Carmina din cadrul Compartimentului asistenţă socială;
- prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Începând cu data de 01.02.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Varariu Ana Maria , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 3, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2830906271692, pentru 2 copii, în cuantum de 214 lei/lunar .

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia de a depune din 3 în 3 luni la
Primăria comunei Urecheni o declaraţie pe proprie răspundere privind componenţa familiei si
veniturile acestora.
Art 3. Prezenta dispoziţie se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

D I S P O Z I T I A NR 94
Din 22.03.2016
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local
Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (1), art 40 alin.(1) si (2) si ale art. 68
alin.(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN
Art.1 Se convoaca Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara in data de
31.03.2016 ora 1600 la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte a Consiliului
local cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
Aprilie 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea drepturilor bănesti aferente
personalului didactic si auxiliar care solicită cheltuieli de deplasare de la
localitatea de domiciliu la locul de muncă în comuna Urecheni si retur
pentru luna Februarie 2016.
3. Proiect de hotarire privind Rectificarea bugetului local al comunei
Urecheni, judetul Neamt.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburant
pentru autoturismele, masinile si utilajele apartinand Consiliului local
Urecheni.
5. Proiect de hotarare privind privind modificarea şi completarea actului
constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
NEAMŢ” .

6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea traseului microbuzului scolar.
7. R A P O R T A N U A L PRIVIND STAREA ECONOMICĂ,
SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI URECHENI, JUDEȚUL
NEAMȚ.
8. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL VICEPRIMARULUI COMUNEI
URECHENI PE ANUL 2015
9. Raport de activitate 2015 consilier local Ailioaie Mihai.
10. Raport de activitate 2015 consilier local Bordianu Adrian
11. Raport de activitate 2015 consilier local Calugaru Neculai
12. Raport de activitate 2015 consilier local Livada Fanica
13. Raport de activitate 2015 consilier local Manole Gheorghe
14. Raport de activitate 2015 consilier local Paval Ioan
15. Raport de activitate 2015 consilier local Pavel Mihai
16. Raport de activitate 2015 consilier local Popa Paul
17. Raport de activitate 2015 consilier local Tanaselea Mihai-Marcel
18. Raport de activitate 2015 consilier local Tanaselea Iulian
19. Raport de activitate 2015 consilier local Tanaselea Ion
20. Raport de activitate 2015 consilier local Tanaselea Ioan
21. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.

PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
secretar
Axinte Ovidiu

