R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR. 82
DIN 01.03.2016
privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei
Urecheni, judetul Neamț, de catre domnul Axinte Ovidiu, consilier superior în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamt;
Având în vedere:
- avizul nr.8714/ 2016 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter
temporar a functiei publice de conducere, de secretar al comunei Urecheni, judetul Neamț, de catre
domnul consilier juridic Axinte Ovidiu;
- art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;
-art. 92 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile
si completarile ulterioare;
-art.III, alin.(1) din OUG nr.90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice;
-art. 2, art. 25, alin. (1), (2) si (3) si art. 33, alin.(3) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice;
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. „e”, alin. (5) lit. „ e”, art. 68 alin. (1)
şi art. 115 alin. (1) lit. „ a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu
modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art. 1. Incepand cu data de 01.03.2016 domnul Axinte Ovidiu, consilier superior in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, exercita, cu caracter temporar, functia publica de conducere de

secretar al comunei Urecheni, judeţul Neamț, pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului
vacant, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.
Art. 2.Secretarul promovat temporar pe o funcţie publică de conducere, beneficiază de drepturile salariale
aferente funcţiei, respectiv gradul II, gradatia 3, clasa de salarizare 72.
Art. 3. Domnul Axinte Ovidiu va îndeplini atribuţiile stabilite prin fişa postului, prevazuta in anexa care
face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 4. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a prezentei
dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice.
Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de secretarul comunei şi de compartimentul financiar –
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judeţul Neamț.
Art.6. De la data intrarii în vigoare a prezentei dispoziții se abrogă dispozitia primarului comunei Urecheni
nr 139/2015 .

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic
Axinte Ovidiu

Red./Dact.
M.C. Ex.4.

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR.83
Din 01.03.2016
privind prelungirea acordarii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
reprezentantului legal a minorei Irimia Mihaela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.364/01.03.2016,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt, cererea domnului
Irimia Dorel in calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Irimia Mihaela,
inregistrata cu nr.1631/01.03.2016 precum si referatul de specialitate al doamnei consilier
superior Manole Carmina ;
Avand in vedere prevederile art.61, alin 1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.63. alin.1, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.63, alin.1, lit.c cu trimitere la alin.4, lit.a din legea mai sus mentionata ;
- art.63, alin 1 lit.d cu trimitere la alin.5, lit c si la art.36, alin 6, lit.a, punctul 2
din acelasi act normativ;
- art.42, alin (4), art.43 alin (1), (2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind
promovarea si drepturile persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.68, alin.1,din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se aproba prelungirea acordarii domnului Irimia Dorel in calitate de reprezentant
legal al persoanei cu handicap grav Irimia Mihaela, domiciliat in comuna Urecheni,sat
Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 1560707274814,a indemnizatiei lunare in cuantum de 777 lei,
pentru o perioada de 12 luni.
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la indeplinire prevederile art.1 din
aceasta dispozitie.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei in cauza,iar dispozitia va fi
transmisa celor in drept.
Primar,

Avizat pentru legalitate,

Tanaselea Ion

Secretar
jr. 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.84
Din 01.03.2016
Privind prelungirea acordarii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
reprezentantului legal a minorei Irimia Gabriela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.363/01.03.2016,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt, cererea doamnei
Irimia Silvia in calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Irimia Gabriela,
inregistrata cu nr.1632/01.03.2016 precum si referatul de specialitate al doamnei consilier
superior Manole Carmina ;
Avand in vedere prevederile art.61, alin 1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.63. alin.1, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.63, alin.1, lit.c cu trimitere la alin.4, lit.a din legea mai sus mentionata ;
- art.63, alin 1 lit.d cu trimitere la alin.5, lit c si la art.36, alin 6, lit.a, punctul 2
din acelasi act normativ;
- art.42, alin (4), art.43 alin (1), (2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind
promovarea si drepturile persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.68, alin.1,din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se aproba prelungirea acordarii doamnei Irimia Silvia in calitate de reprezentant
legal al persoanei cu handicap grav Irimia Gabriela, domiciliata in comuna Urecheni,sat
Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 2670328274780, a indemnizatiei lunare in cuantum de 777 lei,
pentru o perioada de 12 luni..
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la indeplinire prevederile art.1 din
aceasta dispozitie.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei in cauza,iar dispozitia va fi
transmisa celor in drept.
Primar,

Avizat pentru legalitate,

Tanaselea Ion

Secretar
jr. 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 86
DIN 03.03.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Dulhai Andreea
Magdalena
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea doamnei Dulhai Andreea Magdalena înregistrată în registrul special sub numărul
179/2016 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 01.03.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Dulhai Andreea Magdalena , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, nr
41,comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2941128271695, pentru 1 copil, în cuantum de 107
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,
secretar
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 Ţ I A Nr 87
din 09.03.2016
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate

Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor
sociale pentru gradinita;
- Hotararea Consiliului local Urecheni Nr 23/26.02.2016 privind 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;
-referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina consilier superior in cadrul
Compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni,
judetul Neamt precum si documentele inaintate de conducerea Scolii Gimnaziale Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) cât şi ale art. 68, alin.
(1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

D I S P U N:
Art. 1. Se dispune acordarea tichetelor sociale, in scopul stimularii participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pentru un număr de 23 de copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, incepand cu luna februarie 2016, pentru perioada: februarie
2016 - iunie 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Valoarea nominala a tichetului social este de 50 lei/lunar/copil fiind distribuite lunar
prin Compartimentul asistenta sociala din Primaria Urecheni.Titularul tichetului social pentru
gradinita are obligatia sa anunte in termen de maxim 15 zile orice modificare a componentei familiei
sau veniturilor.
Art. 3. Compartimentul financiar contabil şi asistentul social vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004 la Tribunalul Neamţ, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta, persoanelor şi instituţiilor interesate.

Avizat pentru legalitate
P R I M A R,
Ion Tanaselea

Secretar
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 Ţ I A Nr 88
Din 09.03.2016
privind desemnarea doamnei Manole Carmina pentru gestionarea si distribuirea tichetelor
sociale pentru gradinita

Primarul comunei Urecheni,judetul Neamt;
Având în vedere prevederile:
-Legii nr 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a
tichetelor sociale pentru gradinita ;
- Hotararea Guvernului Romaniei Nr 15/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru gradinita;
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;
D I S P U N:
Art.1 Se desemneaza doamna Manole Carmina consilier superior in cadrul
Compartimentului Asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei
Urecheni pentru gestionarea si distribuirea tichetelor sociale pentru gradinita.
Art.2 Prezenta dispoziţie se comunică persoanei desemnate, Instituţiei Prefectului –
Judetul Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã
publicã prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale .

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
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 89
Din 10.03.2016
privind acordarea ajutorului social titularului Bostan Ion
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Bostan Ion inregistrata la Nr 108/2016 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 01.04.2016 se stabileste pentru titularul Bostan Ion, domiciliat in Sat
Urecheni, Strada Sosea Timisesti, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1660216270631 un
ajutor social in cuantum de 142 lei /lunar pentru 1 persoana.
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,
email primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 90
DIN 10.03.2016
privind stabilirea indemnizatiei lunare a persoanelor cu handicap grav incepind cu data
de 01.01.2016.
Tanaselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
- Prevederile Legii nr 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe precum si prevederile Legii nr 448/2006
republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
-Adresa Nr 333/17.02.2016 a Consiliului National al Dizabilitatii din Romania precum si
referatul doamnei Vartolomei Maria din cadrul Compartimentului Financiar Contabil;
În conformitate cu prevederile art 63 alin (4) lit “a” si alin ( 5) lit “e” din Legea Nr 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 68 alin. (1 ) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu 01.01 2016 se stabileste indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap grav
nominalizate in anexa nr 1 la prezenta dispozitie in cuantum de 969 lei. Pentru lunile ianuarie- februarie
se va achita diferenta pana la 969 lei.
Art.2 Compartimentul financiar contabil se încredinţează cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei
dispoziţii.
Art.3 Secretarul comunei Urecheni va comunica prezenta dispoziţie:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamț, Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei
Urecheni , persoanelor nominalizate precum si institutiilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
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 91
Din 14.03.2016
privind acordarea ajutorului social familiei titularei Rusu Ani-Manuela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Rusu Ani-Manuela la Nr 109/2016 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 01.04.2016 se stabileste pentru familia titularei Rusu Ani-Manuela,
domiciliata in Sat Urecheni, Strada Biserica Veche,Nr 6, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2731120274786 un ajutor social in cuantum de 255 lei /lunar pentru 2 persoane.
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 40 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,
secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, email
primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZIŢIE NR 92
din 14.03.2016
privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului şi structurilor cu
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă in anul 2016
Tănăselea Ion – primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi
completat prin O.M.A.I. nr.786/2005, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi
desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, ale Planului de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ;
În temeiul prevederilor art.68, alin.(1) din Legea nr.215/2001 – republicată, privind
Administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1. Se stabilesc următoarele măsuri privind pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă:
 La Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă se vor întocmi următoarele
documente:
- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2016;
- Documentele activităţilor conduse de către preşedintele Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, şeful Centrului Operativ cu Activitate Temporară şi şeful serviciului
voluntar.
 Planul de pregătire va avea următoarea structură:
I. Baza legală
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii
de personal
V. Evidenţa participării la activităţile de pregătire
VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,
exerciţii şi concursuri de specialitate
VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciului voluntar
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii
IX. Asigurarea logistică şi financiară
Planul de pregătire se aprobă de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă şi se avizează de către inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.
 Organizarea pregătirii va cuprinde:
a) Pregătirea personalului de conducere din cadrul primăriei.
- Viceprimarul comunei va participa la un curs de pregătire cu scoatere de la locul de
muncă – conform planificării I.S.U. Neamţ.
b) Pregătirea personalului din compunerea Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă.
- Un instructaj de pregătire semestrial, cu durata de 2-3 ore, organizat de Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă.
c) Pregătirea personalului Centrului Operativ cu Activitate Temporară.
- Şeful Centrului Operativ cu Activitate Temporară şi cadrul tehnic cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor vor participa la un instructaj de pregătire cu durata
de 4 ore, condus de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
- Personalul din compunerea Centrului Operativ cu Activitate Temporară va executa
un antrenament de specialitate cu durata de 3 ore, condus de preşedintele Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă.
d) Pregătirea serviciului de urgenţă voluntar se execută trimestrial, în perioada
februarie – noiembrie, prin şedinţe de câte 5 ore, astfel:
- o şedinţă teoretic-aplicativă, cu durata de 3 ore;
- o şedinţă practic-demonstrativă, cu durata de 2 ore.
În lunile când nu se poate executa pregătirea în mod centralizat cu tot personalul
serviciului, aceasta se va executa pe localităţi, conform planificării şefului de serviciu.
e) Pregătirea salariaţilor se realizează prin instructaje, exerciţii practice şi
antrenamente şi se execută conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.712/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
- Instructajul introductiv general - cu nou-angajaţii în muncă, durata 8 ore;
- Instructajul specific locului de muncă – se execută individual pe durata a 8 ore,
după instructajul introductiv general, de către şeful locului de muncă respectiv;
- Instructajul periodic se execută: – lunar cu personalul cu funcţii de execuţie care
sprijină serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă – durata 2 ore;
- semestrial cu funcţionarii din structura primăriei
– durata 2 ore.

f) Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă se va executa concomitent cu
activităţile de prevenire, conform Graficului de control la gospodăriile populaţiei şi a
Graficului de informare.
g) Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se va executa în cadrul procesului instructiv
- educativ, prin activităţi teoretic – aplicative şi antrenamente.
Prin grija şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă se va întocmi
planificarea temelor şi exerciţiilor pentru fiecare categorie de personal.
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se va ţine de către şeful serviciului.
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului se va înainta numeric
şi procentual Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ,
semestrial, în primele 10 zile ale lunilor iulie şi noiembrie.
 Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează în luna
decembrie, sub formă de bilanţ, în şedinţa comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a pregătirii va cuprinde:
- baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
- obiectivele propuse şi modul de realizare a acestora;
- gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
- organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi intervenţiilor reale;
- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale;
- organizarea şi nivelul de înzestrare a serviciului voluntar;
- gradul de asigurare a bazei materiale;
- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
 Fondurile băneşti pentru pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se asigură,
potrivit prevederilor Legii protecţiei civile nr. 481/2004 republicata, H.G. 1491/2004 şi
H.G.1579/2005 de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, de catre Consiliul judeţean
şi consiliile locale din bugetele locale, iar de către operatorii economici şi instituţiile
publice din bugetele proprii.
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor şi instituţiilor
interesate.

Primar,
Ion Tănăselea
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar
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 93
DIN 14.03.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Rusu Ani-Manuela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea doamnei Rusu Ani-Manuela înregistrată în registrul special sub numărul 180/2016
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 01.03.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Rusu Ani-Manuela , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica veche, nr 6,comuna
Urecheni, judeţul Neamţ,CNP 2731120274786, pentru 1 copil, în cuantum de 82 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,
secretar
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 95
Din 24.03.2016
privind acordarea ajutorului social titularului Apetri Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Apetri Vasile inregistrata la Nr 110/2016 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 01.04.2016 se stabileste pentru titularul Apetri Vasile, domiciliat in
Sat Ingaresti, Strada Principala, Nr 152, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1540712274780
un ajutor social in cuantum de 142 lei /lunar pentru 1 persoana.
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,
secretar
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 97
Din 28.03.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Miron MarianMihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Referatul intocmit de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care propune incetarea dreptului la alocatie
pentru sustinerea familiei domnului Miron Marian-Mihai intrucat acesta s-a angajat iar veniturile
familiei depasesc plafonul stability de lege pentru acordare;
Prevederile art 25 alin (3) art 29 alin (7) din legea nr 277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare ;
Prevederile OUG nr 65/2014 privind completarea unor acte normative;
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 Incepind cu data de 01.04.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Miron Marian-Mihai, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 55, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1891118271705. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: veniturile familiei depasesc plafonul stabilit de lege.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor 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.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

secretar
Axinte Ovidiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
COMUNA URECHENI
PRIMAR

DISPOZ IŢIA
Nr.98 din 28.03.2016
privind desemnarea persoanei responsabile pentru completarea si transmiterea Registrului
General de Evidenta a Salariatilor

Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere prevederile H.G Nr 500/18.05.2011 privind registrul general de
evidenta a salariatilor;
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “e”, art. 68 şi art. 115 alin. (1) litera
“a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

D I S P U N:
Art.1 Se desemneaza domnulAxinte Ovidiu secretarul comunei Urecheni ,
persoana responsabila privind completarea si transmiterea Registrului General de Evidenta
a Salariatilor, conform HG Nr 500/2011.
Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului – Judetul Neamt,
pentru exercitarea controlului legalităţii, persoanei desemnate, şi va fi adusã la cunoştinţã
publicã prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale .

Primar
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate
Secretar
Axinte Ovidiu

