R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 141
Din 31.05.2016
privind acordarea ajutorului social titularului Ilie Constantin
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Ilie Constantin inregistrata la Nr 114/2016 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 titularul Ilie Constantin , domiciliat in
Sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 96, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1550827274829 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,

DISPOZIŢIA NR 142
DIN 03.06.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Margean Paul
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Margean Paul înregistrată în registrul special sub numărul
3757/2016 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;

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 01.07.2016 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Margean Paul, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Catuna, comuna Urecheni, judeţul
Neamţ, CNP 1790916224524, de la 246 lei/lunar pentru 3 copii la 328 lei/lunar pentru 4 copii
din cauza modificarii componentei 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,
email primaria_urecheni@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A NR. 144
DIN 03.06.2016
privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 05 iunie 2016,
pe durata desfasurarii alegerilor autoritatilor publice locale
PRIMARUL COMUNEI URECHENI, JUDEŢUL NEAMT;
In conformitate cu:
- prevederile art.81 alin (5) si art 83 alin (1) din Legea 115/2015;
- prevederile art.61 alin.(2), art.6 alin.(1) lit. „a” raportate la cele ale alin.(2) si art.64
din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale,republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In temeiul art 63 alin.1), lit.a) , alin.(2), alin.(6), art.64 , art. 68 alin.(1) precum si ale
art.115, lit. „a” din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale ,republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

DISPUN :
Art.1.- (1) Se interzice comercializarea si consumul de băuturi alcoolice în ziua de 05
iunie 2016, intre orele 7,00 – 21,00, pe o distanta de 500 metri in spatiul de protectie al fiecarei
sectii de votare de pe raza unitatii administrativ – teritoriale a comunei Urecheni, judeţul
Neamt.
(2). Interdictia este aplicabila tuturor persoanelor fizice si agentilor economici de pe
raza unitatii administrativ- teritoriale Urecheni, situate in perimetrul sus mentionat.
Art.2. – (1) Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează in
conformitate cu legislatia in vigoare.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizeaza de catre
organele de politie.
Art.3.- Prezenta dispoziţie va fi transmisa Institutiei Prefectului –Judetul Neamt, Postului
de Politie Urecheni si adusă la cunoştinţă publică prin afişare .

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 145
Din 09.06.2016
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 693 /08.06.2016 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 1993 lei pentru luna Mai
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 149
Din 14.06.2016
privind incetarea ajutorului social pentru titularul Manole Traian
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Solicitarea domnului Manole Traian de incetare a ajutorului social motivat de pensionarea
pe caz de boala inregistrata la Nr 3837/13.06.2016 insotita de Certificatul de incadrare in grad de
handicap Nr 81235/2016;
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 01.07.2016 inceteaza ajutorul social pentru titularul Manole Traian,
domiciliat in Sat Urecheni, strada Principala, Nr 121, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1660529274811 motivat de pensionarea pe caz de boala.
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 150
Din 14.06.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Tanaselea
Vasilica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Tanaselea Vasilica inregistrata la Nr 3838/13.06.2016 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 titularei Tanaselea Vasilica intrucat unul din membrii familiei Maceac AlexandraValentina a implinit varsata de 18 ani in data de 02.06.2016;
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 01.07.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Tanaselea Vasilica, domiciliata in sat Urecheni, strada Dealul Hanului, Nr 23, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2690610274780. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: unul din membrii familiei Maceac Alexandra-Valentina a implinit varsata de 18 ani in
data de 02.06.2016;
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,
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 151
Din 14.06.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social titularului Andrei Ioan
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Andrei Ioan 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 01.07.2016 se modifica cuantumul ajutorului social pentru titularul
Andrei Ioan, domiciliat in Sat Urecheni, strada Fundatura , Nr 140, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 1570107274781 de la 142 lei la 255 lei din cauza modificarii componentei
familiale.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului si titularul au obligatia de a
presta lunar un numar de 40 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 152
Din 16.06.2016
privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, din bugetul de
venituri si cheltuieli al comunei URECHENI pe anul 2016
Primarul comunei URECHENI, dl. Ion Tanaselea
Având în vedere:
- referatul compartimentului financiar-contabil intocmit de d-na Vartolomei
Maria, înregistrat sub numarul 3901 din 15.06.2016 privind necesitatea de a vira
credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar ;
- prevederile Hotărârii consiliului local Urecheni nr.5/2016 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Urecheni pe anul 2016, cu rectificarile
ulterioare;
- prevederile Legii 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, cu rectificarile
ulterioare;
- prevederile art. 49 alin 5 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.63 alin 4, lit.”a” şi ale art. 68 alin 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.
DISPUNE:
Art.1. Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar
,inclusiv intre programele aceluiasi capitol, conform anexelor la prezenta dispozitie.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza compartimentul
financiar-contabil din Primaria comunei Urecheni .
Art.3. Prezenta se va comunica de secretarul comunei Urecheni :
- Compartimentului financiar-contabil;
- Primarului comunei Urecheni ;
- Institutiei Prefectului Judetul Neamt
PRIMAR,
ION TANASELEA

AVIZAT SECRETAR,
AXINTE OVIDIU

Nr. 3901 Din 15.06.2016

Referat

Subsemnata

VARTOLOMEI MARIA,

compartimentului financiar

contabil

consilier superior in cadrul

al Comunei

Urecheni având în vedere

prevederile art. 49 alin 5 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare prin care:
,, Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv între
programele aceluiaşi capitol, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol, legii
bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenţa fiecărui ordonator
principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor
publice subordonate, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.
Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi
necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi
subdiviziunii clasificaţiei bugetare, precum şi a programului de la care se
disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare şi a
programului la care se suplimentează prevederile bugetare .’’
Urmare adresei Scolii Gimnaziale Urecheni nr. 723/15/06/2016 si analizei
cheltuielilor la Cap.65.Invatamant s-a constatat necesitatea virarii unor sume in
cadrul Titlul I Cheltuieli de personal la articole si alineate unde se constata
disponibil si respectiv deficit pentru a se putea efectua plata drepturilor salariale.
De asemenea ,s-a constatat necesitatea diminuarii sau majorarii unor alineate
sau articole in cadrul unor capitole bugetare ale bugetului local,pentru
aprovizionarea de materiale si prestarii unor servicii pentru buna functionare a
institutiei.

Modificarile mentionate sunt cuprinse in detalierele anexate.
Urmare acestor constatari,solicit,in baza prevederilor art.49 alin.5din Legea
273/2006 privind Finantele publice locale si ale art 63 si 68 din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,virarea de
credite bugetare la partea de cheltuieli conform anexelor atasate la prezentul referat.

Consiler superior,
Vartolomei Maria

Anexa Nr 1 la Dispozitia Nr 152/16.06.2016

Cap/subcap

Art/alineat

54.02.50

20.01.30
20.06.01
Total 20
20.05.30
20.05.01
Total 20
20.01.30
20.01.05
Total 20
57.02.01
57.02.01
Total 57
20.01.30
20.01.05
Total 20
71.01.30
71.01.30
Total 71

61.02.05

67.02.05.03

68.02.05.02
68.02.50
84.02.03.01

70.02.05.01
70.02.50

Prevederi
30.06 2016

Influenta +/30
0
3

3

100

46

30

BL
rectificat30.06.2016
-6
24
+6
6
0
-1,5
1,5
+1,5
1,5
0
-1,5
1,5
+1,5
1,5
0
-1,5
98,5
+1,5
1,5
0
-6
40
+6
6
0
-16,1
13,9
+16,1
16,1
0

Consilier superior,
Vartolomei Maria

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR.153
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav domnului Ionita Niculae
Din 21.06.2016
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap
nr.82113/02.06.2016, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt,
cererea domnului Ionita Niculae inregistrata cu nr.3919/16.06.2016 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 Ionita Niculae persoana cu handicap grav domiciliat in comuna
Urecheni,sat Urecheni, judetul Neamt, C.N.P.1371111400431 ,o indemnizatie lunara in
cuantum de 969 lei, incepand cu 01.07.2016 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, email primaria_urecheni@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A Nr 154
din 22.06.2016
privind numirea membrilor comisiei de evaluare a pagubelor produse in agricultura de
factori naturali de risc

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere:
-

prevederile Regulamentului pentru gestionarea situatiilor de urgenta aprobat prin OMAI
1422/192/2012;

-

Adresa Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt Nr 101/21.06.2016;

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 membrii comisiei de evaluare a pagubelor produse in agricultura de
factori naturali în următoarea componenţă numerica si personala:
Spatariu Gheorghe – presedinte comisie.
Sterian Doinita – membru.
Cimpoesu Elena– membru.
Art 2. Comisia de evaluare va desfasura activitatea conform prevederilor legale in vigoare.
Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului- Judetul Neamt, pentru
exercitarea controlului legalităţii, fiecarei persoane desemnate, 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 157
Din 29.06.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Irimia Ioan
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Solicitarea domnului Irimia Ioan 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 01.07.2016 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Irimia Ioan, domiciliat in Sat Urecheni, strada Principala, Nr 142, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1591212274813 de la 255 lei la 142 lei/lunar din cauza modificarii
componentei familiale, fiul Irimia Stefan 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 24 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 158
Din 29.06.2016
privind acordarea ajutorului social pentru titularul Cuciuc Catalin
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Cuciuc Catalin inregistrata la Nr 115/2016 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 01.07.2016 se stabileste pentru titularul Bran Catalin , domiciliat in
Sat Urecheni, Strada Teilor, Nr 19, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 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 159
Din 29.06.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia doamnei Tanasa
Rodica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Prevederile art 16 si art 20 alin (1) din Legea 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, precum si referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina;
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 01.07.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titulara Tanasa Rodica, domiciliata in sat Urecheni,strada Principala, comuna Urecheni, judetul
Neamt,CNP 2640614274780,- motivul nu a efectuat orele de munca stabilite.
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 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 160
Din 29.06.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia domnului
Curteanu Sorin-Gabriel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Prevederile art 16 si art 20 alin (1) din Legea 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, precum si referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina;
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 01.07.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Curteanu Sorin-Gabriel, domiciliat in sat Urecheni,strada Principala, Nr 174, comuna
Urecheni, judetul Neamt,CNP 1871109225897,- motivul nu a efectuat orele de munca stabilite.
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 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 161
Din 29.06.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia doamnei Florea
Liliana-Cristina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Prevederile art 16 si art 20 alin (1) din Legea 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, precum si referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina;
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 01.07.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titulara Florea Liliana-Cristina, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 66 comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2840304271693,- motivul nu a efectuat orele de munca stabilite.
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 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

1

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIȚIE NR 162
DIN 29.06.2016
privind delegarea unor atribuții de serviciu domnului Spatariu Gheorghe viceprimarul
comunei Urecheni, județul Neamț.
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
-Ținînd cont de Hotărîrea Consiliului local Urecheni Nr 37/25.06.2016 privind
alegerea domnului Spatariu Gheorghe în funcția de viceprimar al comunei Urecheni,
județul Neamț;
-Avănd în vedere prevederile art 57 alin (2) din Legea administrației publice locale
Nr 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;
-În temeiul dispozițiilor art 68 alin (1) coraborat cu art 115 alin (1) li (a) din Legea
administrației publice locale Nr 215/2001 republicată cu modificările și completările
ulterioare;
DISPUN:
Art 1. Cu data emiterii prezentei dispozitii se deleagă exercitarea de către domnul
Spatariu Gheorghe viceprimarul comunei Urecheni a următoarelor atribuții:
1. Coordonează și este responsabil de toate activitățile privind acordarea
ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
2. Efectuează instructajul, urmăreşte, supraveghează şi dispune măsurile
necesare pentru persoanele ce au obligaţia prestării muncilor în folosul
comunităţii în baza Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificările
şi completările ulterioare precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002
privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Este responsabil in domeniul protectiei mediului in comuna.

2

4. Întocmeşte programele de activitate şi orice alte documente necesare,
urmăreşte, supraveghează activităţile pentru orice lucrări, printre care
salubrizarea locurilor publice, a cursurilor apelor şi malurilor, curăţarea
izlazurilor comunale, întreţinerea parcului, curăţarea şanţurilor şi
podeţelor, a drumurilor locale, curtea interioară a Primăriei, lucrări la
instituţii de învăţământ, precum şi orice alte lucrări necesare.
5.

Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau
de orice fel, constată şi aplică sancţiunile în domeniul gospodăririi localităţii,
mediu, gestionare a deşeurilor, salubrizarea localităţii.

6. Îndrumă și supraveghează activitatea de pază de pe raza comunei Urecheni.
7. Întocmește graficul de activitate a Poliției locale, îndrumă și verifică
activitatea polițiștilor locali.
8. Răspunde de întreținerea rețelelor de alimentare cu apă și iluminat public.
9. Asigură intreținerea drumurilor comunale și sătești, a șanțurilor și rigolelor
de scurgere a apelor, montarea semnelor de circulație pentru desfășurarea
normal a traficului rutier și pietonal.
10. Răspunde și ia măsuri pentru întreținerea și exploatarea utilajelor din
dotarea primăriei.
11. Impreună cu compartimentul financiar contabil răspunde de inventarierea
și administrarea bunurilor din domeniul public și privat al comunei.
12. Răspunde de activitatea de branșare a cetățenilor comunei Urecheni, a
persoanelor juridice și instituțiilor publice la rețeaua de apă potabilă, de
montarea apometrelor, aplicarea sigiliilor, citirea apometrelor și încheierea
contractelor de furnizare.
13. Viceprimarul îndeplinește și alte atribuții expres prevăzute de lege sau
încredințate de primar și consiliul local.
Art 2. Cu data de 29.06.2016 încetează prevederile Dispoziției primarului comunei
Urecheni Nr 230 Din 30.07.2012 .
Art 3. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție viceprimarului comunei
Urecheni domnul Spatariu Gheorghe precum și tuturor autorităților și persoanelor
interesate.
Primar
TĂNĂSELEA ION

Avizat pentru legalitate
Secretar
AXINTE OVIDIU
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