R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZIŢIA NR 117
DIN 25.04.2015
privind delimitarea Sectiilor de votare la nivelul comunei Urecheni, judetul Neamt pentru
alegerile locale din data de 05.06.2016
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-Adresa nr 106/03.02.2015 a Autoritatii Electorale Permanente-Biroul Judetean Neamt;
-Prevederile art 18 alin (1) si alin (2), art 26 alin (4) din Legea Nr 33/2008 pentru alegerea
Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr 67/2004pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr
215/2001 republicata cu completarile si modificarile ulterioare si a Legii nr 393/2004 privind
statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare;
-Art 1 si art 4 din Hotarirea Autoritatii Electorale Permanente nr 6 din 14.04.2014 privind
emiterea avizului de conformitate in cazul modificarii delimitarii sectiilor de votare si/sau a
sediilor acestora dupa data de 1 martie a fiecarui an;
În temeiul prevederilor art 68 şi cele ale art 115 alin (1) din Legea administraţiei publice locale
nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se delimiteaza Sectiile de votare de la nivelul comunei Urecheni, judetul Neamt conform
anexeice face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2 Cu data prezentei se abroga Dispozitia Nr 181/29.09.2014.
Art 4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie:
-Institutiei Prefectului-Judetul Neamt
-Autoritatea Electorala Permanenta –Biroul Judetean Neamt
- Afisarea la panoul de afisaj
Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 127
DIN 29.04.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Rusu Vasile
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Rusu Vasile înregistrată în registrul special sub numărul
3148/2016 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;


prevederile Legii Nr 342/2015 privind aprobarea OUG Nr 25/2015;


adresa Nr 9728/2016 de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt;
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
domnului Rusu Vasile, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Bisericii, Nr 13 comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1590916274781, de la 1 copil la doi copii si de la 82 lei/lunar la 164
lei/lunar din cauza modificarii componentei familiei.

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 128
Din 29.04.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Rusu Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Rusu Vasile 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, precum si prevederile
Legii Nr 342/2015 privind 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) 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
titularului Rusu Vasile, domiciliat in Sat Urecheni, strada Bisericii, Nr 13, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1590916274781 de la 255 lei la 442 lei din cauza modificarii componentei
familiei.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului si titularul au obligatia de a
presta lunar un numar de 72 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,
Dispozitia Nr 130
Din 11.05.2016
pentru modificarea Dispozitiei Nr 156/2015 privind constituirea la nivelul comunei
Urecheni, judetul Neamt a grupului de lucru pentru aplicarea Programului Operational
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)-2015

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-

Prevederile H.G nr 799/2014 privind implementarea Programului Operational Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate (POAD) cu modificarile si completarile ulterioare;
- Recomandarea reprezentantului Institutiei Prefectului Judetul Neamt privind cooptarea in
cadrul grupului de lucru pentru aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD)-2015 a persoanei care raspunde de compartimentul Asistenta
sociala din Primaria comunei Urecheni in speta doamna consilier superior Manole
Carmina
- Art 61 alin (1), (2) si (5) precum si art 63 alin (5) lit (c) din Legea nr 215/2001 a
administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art 68 alin (1) si art 115 alin (1) lit (a) din Legea nr 215/2001 a
administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepand cu data prezentei se inlocuieste domnul viceprimar Spatariu Gheorghe din grupul
de lucru pentru aplicarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
(POAD)-2015 la nivelul comunei Urecheni cu doamna Manole Carmina consilier superior din
cadrul Compartimentului Asistenta sociala, Primaria comunei Urecheni.
Art. 2 Atributiile domnului viceprimar Spatariu Gheorghe prevazute la art 2 din Dispozitia Nr
156/2015 vor fi preluate de catre doamna Manole Carmina.
Art.3 Celelalte prevederi din Dispozitia Nr 156/2015 raman nemodificate.
Art.3 Secretarul unitatii-administrativ-teritoriale va comunica prezenta dispozitie tuturor
persoanelor nominalizate si institutiilor abilitate.
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 132
Din 18.05.2016
privind acordarea ajutorului social familiei titularului Tanaselea Marius Minel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Tanaselea Marius Minel inregistrata la Nr 113/2016 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 01.06.2016 se stabileste pentru familia titularului Tanaselea Marius
Minel , domiciliat in Sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 153, comuna Urecheni, judetul Neamt,
CNP 1800410271697 un ajutor social in cuantum de 442 lei /lunar pentru 4 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 64 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 133
Din 18.05.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Dragusanu Ionut
Paul
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 01.06.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Dragusanu Ionut Paul, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 114,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1900317225905.

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 134
Din 18.05.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Rosu Marius
Daniel
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 Rosu Marius Daniel intrucat veniturile familiei depasesc
plafonul stabilit 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 01.06.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Rosu Marius Daniel, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 9, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1730909072636. 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

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR.135
Din 18.05.2016
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav domnului Mironeasa
Stelian
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap
nr.79695/28.01.2016, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt,
cererea doamnei Mironeasa Ana, inregistrata cu nr.3533/16.05.2016 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 acorda domnului Mironeasa Stelian persoana cu handicap grav domiciliat in
comuna Urecheni,sat Urecheni, judetul Neamt, C.N.P.1570521274801 ,o indemnizatie lunara in
cuantum de 969 lei, incepand cu 01.05.2016.
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,
DISPOZITIA NR 136
Din 26.05.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Marcu Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Marcu Vasile inregistrata la Nr 3620/25.05.2016 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 titularului Marcu Vasile intrucat unul din membrii familiei Marcu Vasile Claudiu va
implini varsata de 18 ani in data de 03.06.2016;
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 01.06.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Marcu Vasile, domiciliat in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 102, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1610310274782. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: unul
din membrii familiei Marcu Vasile Claudiu va implini varsata de 18 ani in data de 03.06.2016;
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,
email primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 137
DIN 26.05.2016
privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Dragusanu Alina- Petronica
Tănăselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
-Cererea doamnei Dragusanu Alina-Petronica, înregistrată in registrul de intrari a Primăriei
comunei Urecheni cu nr.3572/19.05.2016 prin care solicita un ajutor financiar pentru acoperirea
unor cheltuieli privind decesul si inmormintarea sotului ei Dragusanu Dorel;
- Cerificatul de deces seria DC nr.633857 /16.05.2016 pe numele Dragusanu Dorel eliberat de
Primaria Municipiului Slobozia;
- Referatul si Ancheta socială intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
În temeiul art. 63 alin. 1 lit. c), alin.4 lit. a) şi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
emit următoarea :
DISPOZIŢIE:
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 1.500 lei, doamnei Dragusanu
Alina- Petronica, C.N.P.2820606225897, cu domiciliul în comuna Urecheni, judeţul Neamț,
pentru acoperirea unor cheltuieli privind decesul si inmormintarea sotului Dragusanu Dorel
decedat la data de 12.05.2016.
Art.2 Compartimentul contabilitate 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
Doamnei Dragusanu Alina- Petronica

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 138
Din 27.05.2016
privind incetarea ajutorului social pentru titulara Florea Leontina
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 se solicita emiterea unei
dispozitii privind incetarea dreptului la ajutor social pentru titulara Florea Leontina intrucat
figureaza cu prestatii sociale in alt judet;
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 01.06.2016 inceteaza ajutorul social pentru titulara Florea Leontina,
domiciliata in Sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 95, comuna Urecheni, judetul Neamt,
CNP 2550901364218 intrucat aceasta figureaza cu prestatii sociale in alt judet.
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 139
Din 31.05.2016
privind recuperarea sumei incasata necuvenit cu titlu de ajutor social de catre titularul
Pascu Emil
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- masurile consemnate in procesul verbal de control Nr 339/18.11.2015 intocmit de catre
A.J.P.I.S Neamt;
- prevederile Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat;
- prevederile H.G.R Nr 1291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor legii Nr 416/2001;
-prevederile OUG Nr 42/2013 privind modificarea si completarea legii Nr 416/2001 privind
venitul minim garantat
- prevederile H.G.R Nr 778/2013 si ale OUG Nr 65/2014;
În temeiul prevederilor art 63 alin (1) si (2) 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 Se dispune recuperarea sumei incasate necuvenit de catre titularul Pascu Emil, domiciliat
in sat Urecheni,strada Fundatura, Nr 26, Urecheni, judetul Neamt, CNP 1660722274818 pentru
perioada- lunile Martie-Aprilie-Mai 2015.
Art. 2 Motivul pentru care se va proceda la recuperarea sumelor incasate necuvenit s-a datorat
faptului ca nu a depus la dosar adeverinta de salariat pentru Pascu Alina-Catalina
Art.3 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.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie 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 140
Din 31.05.2016
privind incetarea ajutorului social pentru familia titularului Dragusanu Dorel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Certificatul de deces Seria DC, Nr 633857 eliberat de Primaria comunei Urecheni pe
numele Dragusanu Dorel la data de 17.05.2016;
Referatul intocmit de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni precum si solicitarea doamnei
Dragusanu Alina Petronica de incetare a dreptului la ajutor social intrucat a depus cerere pentru
pensie de urmas;
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 01.06.2016 inceteaza ajutorul social pentru titularul Dragusanu Dorel,
domiciliat in Sat Urecheni, strada Principala, Nr 87, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1700322274802 .
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 autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

