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 99
din 07.04.2016
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 6 copii din
comuna Urecheni, judetul Neamt, incepand cu luna Martie 2016, pentru perioada: martie 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,

DISPOZIŢIA NR 100
DIN 11.04.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Stangu Mihaela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea doamnei Stangu Mihaela înregistrată în registrul special sub numărul 181/2016
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 01.04.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Stangu Mihaela, cu domiciliul în sat Ingaresti, Strada Principala, nr 184,comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2760218274781, pentru 2 copii, în cuantum de 150 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 101
Din 11.04.2016
privind acordarea ajutorului social familiei titularului Ungureanu Victor
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Ungureanu Victor inregistrata la Nr 111/2016 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 01.05.2016 se stabileste pentru familia titularului Ungureanu Victor,
domiciliat in Sat Ingaresti, Strada Julfeni, Nr 26, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1550928274788 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,
DISPOZITIA NR 102
Din 12.04.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Popa Ioan
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Popa Ioan inregistrata la Nr 2846/2016 si 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
intrucat unul din membrii familiei Popa Cristian Andrei a implinit varsata de 18 ani;
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 01.05.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Popa Ioan, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala, Nr 62, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1681019274784. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: unul
din membrii familiei Popa Cristian Andrei a implinit varsata de 18 ani;
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,
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 103
Din 14.04.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularei Nechita
Florentina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Solicitarea doamnei Nechita Florentina si documentele depuse la reactualizarea dosarului
de ajutor social;
Referatul si Ancheta sociala intocmite 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 01.05.2016 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularei Nechita Florentina, domiciliata in Sat Urecheni, strada Dealul Hanului, Nr 43, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2730806274786 de la 192 lei la 357 lei din cauza modificarii
componentei familiale, fiul Tanaselea Petru fiind plecat la munca in strainatate.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului si titularul au obligatia de a
presta lunar un numar de 56 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de
interes local.
Art.3 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.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
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 104
DIN 14.04.2016
privind desemnarea aparatului tehnic auxiliar care isi va desfasura activitatea pe langa Biroul
Electoral de Circumscriptie Comunala Nr 79 Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

prevederile art 2 alin (13), alin (14) lit (a) din Hotararea Guvernului Romaniei Nr 53/2016
privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a
alegerilor locale in anul 2016;

-

prevederile art 4 alin (4) lit (a) din Hotararea Guvernului Romaniei Nr 54/2016 privind
stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale din
anul 2016;

-

prevederile Hotararii de Guvern Nr 52/2016 pentru aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;

-

prevederile Legii Nr 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
pentru modificarea Legii administratiei publice locale Nr 215/2001, precum si pentru
modificarea si completarea Legii Nr 393/2004 privind statutul alesilor locali;

-

prevederile Legii Nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-

HCL Urecheni Nr 5/27.01.2016 privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul
2016;

-

Prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu
modificarile si completarile ulterioare;

-

Procesul verbal Nr 1545/41A/I/2016 prin care, in urma tragerii la sorti la Tribunalul Neamt
au fost desemnati presedintele respectiv loctiitorul pentru Biroul Electoral de
Circumscriptie Comunala Nr 79 Urecheni;

-

Prevederile legale in vigoare conform carora aparatul tehnic auxiliar isi desfasoara
activitatea pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala Nr 79 Urecheni;

In temeiul art 63 alin (1) lit (e), art 68 alin (1) si art 115 alin (1) lit (a) din Legea Nr 215/2001
privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art 1. Se desemneaza personalul tehnic auxiliar care va functiona pe langa Biroul Electoral de
Circumscriptie Comunala Nr 79 Urecheni, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din data de 05.06.2016 in urmatoarea componenta
numerica si personala:
1. Axinte Ovidiu- secretarul comunei Urecheni
2. Manole Carmina-consilier superior –informatician
3. Asaftei Gheorghe –personal tehnic
4. Otea Florin Lazar-personal tehnic
5. Nemtanu Constantin-personal tehnic
6. Tanaselea Fanica-personal tehnic
Art 2. Domnul Axinte Ovidiu va indeplini urmatoarele atributii:
1) Luarea masurilor necesare pentru dotarea Biroului Electoral de Circumscriptie
Comunala si a Sectiilor de votare cu materiale necesare desfasurarii activitatii.
2) Punerea la dispozitia membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala a
legislatiei electorale precum si comunicarea corespondentei cu BEJ, BEC si
INSTITUTIA PREFECTULUI.
3) Sprijinirea Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala in realizarea tuturor
atributiilor.
4) Tehnoredactarea la cerere a documentelor emise de catre Biroul Electoral de
Circumscriptie Comunala.
Art3. Doamna Manole Carmina va asigura asistenta tehnica IT (informatician) pentru Sectiile de
votare instituite la nivelul comunei Urecheni, precum si pentru sprijinirea activitatii centrelor de
interventie tehnica operativa ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art 4. Domnii Asaftei Gheorghe, Otea Florin Lazar, Nemtanu Constantin, Tanaselea Fanica vor
raspunde de amenajarea celor 5 sectii de votare de pe raza comunei Urecheni.
Art 5. Persoanele prevazute la art 1 beneficiaza de indemnizatiile stabilite conform prevederilor
legale pentru fiecare zi de activitate in baza pontajului intocmit si semnat de catre presedintele
Biroului Electoral de circumscriptie Comunala Nr 79 Urecheni.
Art 6. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanelor 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 105
Din 20.04.2016
privind acordarea ajutorului social familiei titularei Florea Liliana- Cristina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Florea Liliana -Cristina inregistrata la Nr 112/2016 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 01.05.2016 se stabileste pentru familia titularei Florea LilianaCristina, domiciliat in Sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 66, comuna Urecheni, judetul Neamt,
CNP 2840304271693 un ajutor social in cuantum de 527 lei /lunar pentru 5 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 88 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,

DISPOZIŢIA NR 106
DIN 20.04.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Alexandroaia Ionut
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea domnului Alexandroaia Ionut înregistrată în registrul special sub numărul 182/2016
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 01.04.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Alexandroaia Ionut, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, nr 138,comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1810324275863, 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,

DISPOZIŢIA NR 107
DIN 20.04.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Trandafir Larisa
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile art 63 alin 1 lit (d) coroborat cu alin (5) lit (c) din Legea nr 215/2001 privind
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- art 24 din Legea Nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si
completata prin OUG Nr 65/2014;
-art 15 din HGR Nr 38/19.01.2011 alin (2) lit (b) pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii Nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, OUG nr
42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr 416/2001 pentru venitul minim garantat,
precum si pentru modificarea Legii Nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
În temeiul prevederilor 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. Începând cu data de 01.04.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei
Trandafir Larisa , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Macesului, nr 1, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2980416226809, pentru 1 copil, în cuantum de 107 lei/lunar.
Art 2. Motivul reluarii platii: reactualizarea dosarului ASF.
Art 3. 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 4. 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 5. 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 108
Din 20.04.2016
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
28.04.2016 ora 1400 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
Mai 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul 1,
2016.
3. Raport de activitate 2015 consilier local Tanaselea Iulian
4.

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

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 109
Din 22.04.2016
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a
cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de
stat
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Urmare a solicitarii Nr 513/18.04.2016 facuta de catre Directorul Scolii Gimnaziale Urecheni
domnul profesor Tanaselea Mihai-Marcel;
Avand in vedere prevederile H.G.R Nr 569/2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la
si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul
preuniversitar de stat;
În temeiul prevederilor 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 Se aproba decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor
didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care isi
desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Urecheni in suma totala de 2053 lei pentru luna
Martie 2016 conform anexei la prezenta dispozitie.
Art.2 Compartimentul financiar contabil al Primariei comunei Urecheni va adduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispozitii persoanelor si autoritatilor
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 110
Din 25.04.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Poiana Paval
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Poiana Paval inregistrata la Nr 3199/2016 si 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
intrucat unul din membrii familiei Poiana Elena-Raluca a implinit varsata de 18 ani;
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 01.05.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Poiana Paval, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 93, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1700323274805. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: unul
din membrii familiei Poiana Elena-Raluca a implinit varsata de 18 ani;
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,
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,

DISPOZIŢIA NR 111
DIN 25.04.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Dragusanu CristiDumitrel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea domnului Dragusanu Cristi-Dumitrel înregistrată în registrul special sub numărul
183/2016 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 01.04.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Dragusanu Cristi-Dumitrel, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica Veche, nr
114,comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1950519271692, 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 112
Din 25.04.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Bostan
Constantin
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 titularului Bostan Constantin intrucat unul din membrii familiei Pirlea
Alexandru Marcel a implinit varsata de 18 ani;
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 Bostan Constantin, domiciliat in sat Urecheni, strada Dealul Hanului, Nr 5, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1551111274785. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: unul din membrii familiei Pirlea Alexandru Marcel a implinit varsata de 18 ani;
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,
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 113
Din 25.04.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Morosanu Gica
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 titularului Morosanu Gica intrucat unul din membrii familiei Morosanu
Ionel Georgica a implinit varsata de 18 ani;
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 01.05.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Morosanu Gica, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 93, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1710705274791. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: unul din membrii familiei Morosanu Ionel Georgica a implinit varsata de 18 ani;
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,
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 114
Din 25.04.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Hizan Catalin
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 titularului Hizan Catalin intrucat unul din membrii familiei Hizan
Georgiana Madalina implineste varsata de 18 ani;
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 01.05.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Hizan Catalin, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 15, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1741210274799. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: unul
din membrii familiei Hizan Georgiana Madalina implineste varsta de 18 ani in luna aprilie 2016;
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,
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 115
Din 25.04.2016
privind incetarea ajutorului social pentru titularul Marcu Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Solicitarea domnului Marcu Gheorghe de incetare a ajutorului social motivat de iesirea la
pensie inregistrata la Nr 3142/21.04.2016 insotita de Decizia de pensionare Nr279013
/08.04.2016;
Referatul intocmit 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 01.05.2016 inceteaza ajutorul social pentru titularul Marcu Gheorghe,
domiciliat in Sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 95A, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1510303274797motivat de iesirea la pensie.
Art.2 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.3 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.117
Din 27.04.2016
Privind prelungirea acordarii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
reprezentantului legal a minorului Rosca Petru-Sebastian
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.767/26.04.2016,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt, cererea doamnei
Rosca Marcel in calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Rosca PetruSebastian, inregistrata cu nr.3268/27.04.2016 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 Rosca Marcela in calitate de reprezentant
legal al persoanei cu handicap grav Rosca Petru-Sebastian, domiciliata in comuna Urecheni,sat
Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 2750921274783, a indemnizatiei lunare in cuantum de 969 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
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 118
DIN 29.04.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Stangu Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- Cererea domnului Stangu Mihai înregistrată în registrul special sub numărul 184/2016 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 01.04.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Stangu Mihai, cu domiciliul în sat Ingaresti, Strada Primaverii, nr 3,comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1880907271723, 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 119
Din 29.04.2016
privind incetarea ajutorului social pentru titularul Rusu Toader
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Solicitarea domnului Rusu Toader de incetare a ajutorului social motivat de iesirea la
pensie inregistrata la Nr 3291/28.04.2016 insotita de Decizia de pensionare Nr279030
/08.04.2016;
Referatul intocmit 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 01.05.2016 inceteaza ajutorul social pentru titularul Rusu Toader,
domiciliat in Sat Urecheni, strada Salciei, Nr 4, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1510307274781 motivat de iesirea la pensie.
Art.2 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.3 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,

DISPOZIŢIA NR 120
DIN 29.04.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Irimia Gabriela
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea doamnei Irimia Gabriela înregistrată în registrul special sub numărul
3238/25.04.2016 însoţită de acte doveditoare, ancheta socială precum referatul
întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina;
 prevederile art 23 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;
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;
DISPUNE:
Art 1. Începând cu data de 01.05.2016 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Irimia Gabriela, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Dealul Hanului, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2670915274789, de la 107 lei/lunar pentru 1 copil la 102
lei/lunar pentru 1 copil din cauza modificarii veniturilor familiale.

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 poate fi atacata de catre titularul dreptului 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,
Tănăselea 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 121
Din 29.04.2016
privind incetarea ajutorului social pentru familia titularului Caprosu Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Referatul inregistrat la Nr 3082/20.04.2016 intocmit 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 01.05.2016 inceteaza ajutorul social pentru familia titularului Caprosu
Mihai, domiciliat in Sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 24, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 1881108270031 motivat de neactualizarea dosarului de ajutor social.
Art.2 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.3 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 122
Din 29.04.2016
privind incetarea ajutorului social pentru familia titularului Calugaru Benoni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Referatul inregistrat la Nr 3084/20.04.2016 intocmit 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 01.05.2016 inceteaza ajutorul social pentru familia titularului
Calugaru Benoni, domiciliat in Sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1640205274802 motivat de neactualizarea dosarului de ajutor social.
Art.2 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.3 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 123
Din 29.04.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Mihai Cezar
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 titularului Mihai Cezar intrucat unul din membrii familiei Asendulesei
Constantin Cosmin a implinit varsta de 18 ani;
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 Mihai Cezar, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 98, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1661027274825. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: unul
din membrii familiei Asendulesei Constantin Cosmin a implinit varsta de 18 ani .
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,
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 124
Din 29.04.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Asaftei Dumitru
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având in vedere:
-referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina consilier superior in cadrul
compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei
Urecheni;
-prevederile art 5 si ale art 8 din Legea Nr 292/2011 , Legea asistentei sociale cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art 24, 26 si 29 alin (7) , art 30 alin (2) ,art 33 alin (1) din Legea nr 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea familiei coroborat cu art 10 si 11 din HG nr 38/2011
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr 277/2010;
-prevederile OUG nr 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care
reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala;
-prevederile art II si art III alin (5) din OUG nr 42/2013 pentru modificarea si completarea
Legii nr 416/2001 si a Legii nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
In temeiul art 63 alin (3) art 68 alin (1) si ale art 115 alin (1) lit (a) din Legea administratiei
publice locale Nr 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:
Art 1. Incepand cu data de 01.05.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Asaftei Dumitru, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 115, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1830220271710.

Art 2. Motivul suspendarii platii: nu a depus din trei in trei luni declaratia pe proprie
raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate.
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,
Tănăselea 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 125
Din 29.04.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei doamnei Rusu AniManuela
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 doamnei Rusu Ani-Manuela ;
Adresa Nr 9728/2016 de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt;
Prevederile Ordinului 1474/06.05.2011 Anexa Nr 2, Nr crt 6 ;
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 01.05.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Rusu Ani-Manuela, domiciliata in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 6, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2731120274786. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: nereglementarea situatiei juridice care sa stabileasca incredintarea copiilor minori catre
unul din soti..
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

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 126
Din 29.04.2016
privind incetarea ajutorului social pentru titular Rusu Ani-Manuela
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;
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 01.05.2016 inceteaza ajutorul social pentru titulara Rusu AniManuela, domiciliata in Sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 6, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 2731120274786. Motivul incetarii: nereglementarea situatiei juridice care sa
stabileasca incredintarea copiilor minori catre unul din soti.
Art.2 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.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

