R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 176
DIN 20.07.2016
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 registru sub numărul 4665/2016
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 01.08.2016 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 164 lei/lunar la 82 lei/lunar din cauza modificarii
componentei familiale din dosar.

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,
DISPOZIȚIA NR 163
DIN 11. 07.2016
privind instituirea curatelei speciale si numirea unui curator special

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art.28 alin.(32) din Legea nr. 60/17.04.2012 privind aprobarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în
vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil;
- solicitarea domnului Pascu Cristinel de instituire a curatelei speciale și numirea unui
curator special pentru minorii , Pascu Lorenzo Edoardo si Pascu Cristopher;
- Adresa Nr 367/01.07.2016 înregistrata în registrul de intrări a Primăriei comunei Urecheni
la Nr 4121/05.07.2016 a doamnei Notar Public Teodorescu Mihaela prin care se solicită
instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special pentru minorii Pascu Lorenzo
Edoardo si Pascu Cristopher;
În temeiul prevederilor art 68 alin (1) si art 115 alin (1) lit (a) din Legea administrației publice
locale nr 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE:
Art 1. Se instituie curatela specială pentru minorii Pascu Lorenzo Edoardo CNP
5071130802497, si Pascu Cristopher CNP 5021228410117 cu domiciliul in Urecheni, strada
Morii Nr 32, Urecheni, judetul Neamt.
Art 2. Se numește în calitate de curator special al minorilor Pascu Lorenzo Edoardo si Pascu
Cristopher, doamna Sarghiuta Felicia CNP 2691128274799, domicilită în Targu Neamt, strada
Nemtisor, Nr 29 A, județul Neamț pentru asistarea si reprezentarea minorilor la incheierea unui

contract de vanzare-cumparare prin care minorii cumpara in cote egale de ½ pentru fiecare de la
bunicii paterni un imobil situat in intravilanul satului Urecheni, judetul Neamt.
Art 3. Prezenta dispozilie are caracter individual și poate fi atacată în termenul legal prevăzut de
către Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ.
Art 4. Prezenta se comunică .
– Doamnei Sarghiuta Felicia;
- Minorilor Pascu Lorenzo Edoardo si Pascu Cristopher
- Doamnei Notar Public Teodorescu Mihaela;
- Institufiei Prefectului -Județul Neamț

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 164
Din 11.07.2016
privind acordarea ajutorului social pentru titulara Florea Leontina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Florea Leontina 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 01.08.2016 se stabileste pentru titulara Florea Leontina, domiciliata in
Sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2550901364218
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 165
Din 11.07.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Pascu Emil
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Pascu Emil 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 01.08.2016 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Pascu Emil, domiciliat in Sat Urecheni, strada Fundatura , Nr 26, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1660722274819 de la 357 lei/lunar la 255 lei/lunar din cauza iesirii din
dosar al unui membru de familie plecat in strainatate.
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,
DISPOZITIA NR 166
Din 11.07.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Rotariu Vicu
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Sentinta civila Nr 1036/31.05.2016 a Judecatoriei Targu Neamt ramasa definitive precum 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 Rotariu Vicu;
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 01.08.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Rotariu Vicu, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 21, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1800723271704. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:
conform Sentintei civile Nr1036/31.05.2016 minorii au fost incredintati spre crestere mamei ;
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.167
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav doamnei Enache
Minodora
Din 11.07.2016
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap
nr.82276/10.06.2016, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt,
cererea doamnei Enache Minodora inregistrata cu nr.4351/08.07.2016,Adresa Nr
82985/30.06.2016 de la Consiliul Judetean Neamt, 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 doamnei Enache Minodora persoana cu handicap grav domiciliata in
comuna Urecheni,sat Urecheni, judetul Neamt, C.N.P.2380228274807 ,o indemnizatie lunara in
cuantum de 969 lei, incepand cu 01.07.2016 .
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,
email primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 168
DIN 11.07.2016
privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Stoica Iulian
Tănăselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
-Cererea domnului Stoica Iulian, înregistrată in registrul de intrari a Primăriei comunei
Urecheni cu nr.4069/01.07.2016 prin care solicita un ajutor financiar pentru acoperirea unor
cheltuieli privind decesul si inmormintarea mamei Stoica Aurica;
- Cerificatul de deces seria DC nr.460907 /20.06.2016 pe numele Stoica Aurica eliberat de
Primaria Piatra Neamt;
- 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 1000 lei, domnului Stoica Iulian,
C.N.P. 1871002274098, cu domiciliul în comuna Urecheni, judeţul Neamț, pentru acoperirea unor
cheltuieli privind decesul si inmormintarea mamei Stoica Aurica decedata la data de 19.06.2016.
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
Domnului Stoica Iulian.

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 169
DIN 11.07.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Rotariu Codruta-Cristina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea doamnei Rotariu Codruta-Cristina 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 01.08.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Rotariu Codruta-Cristina, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna,Nr 21, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2840830271701, pentru 2 copii, în cuantum de 214 lei lunar.

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

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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.170
Din 12.07.2016
pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Mironeasa Stelian-persoana cu
handicap grav
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-art 30 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotararea de Guvern Nr 268/2007;
- cererea domnului Mironeasa Stelian inregistrata la Nr 4465/12.07.2016 prin care solicita
renuntarea la indemnizatie in favoarea pensiei de invaliditate stabilite prin Decizia Nr
279911/08.06.2016 ;
-referatul doamnei Manole Carmina din cadrul Compartimentului de asistenta sociala al
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit (d), alin 5 lit (c ) , art 68 alin (1) si art 115 alin
(1) lit (a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.07.2016 inceteaza plata indemnizatiei lunare pentru
persoanele cu handicap grav cuvenita domnului Mironeasa Stelian, identificat prin CNP
1570521274801, acesta optand pentru pensia de invaliditate .
Art.2 Compartimentul financiar contabil va intreprinde toate masurile legale in vederea
recuperarii indemnizatiei incasate necuvenit de domnul Mironeasa Stelian pentru lunile maiiunie 2016.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata compartimentului financiar contabil, consilierului
superior cu atributii privind asistenta sociala din cadrul aaratului de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si Institutiei Prefectului judetul Neamt.
Art.3 Dispozitia poate fi contestata conform prevederilor Legii nr 554/2004 privind
contenciosul administrativ.
Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

D I S P O Z I T I A NR 171
Din 19.07.2016
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
28.07.2016 ora 1600 la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte a Consiliului
local cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
August 2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul 2,
2016.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a Consiliului local Urecheni.
4. Proiect de hotarare cu privire la transformarea unor functii publice de
executie si functii contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni.
5. Raport privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor si
masuri de inbunatatire a acestora pe semestrul I/2016.
6.

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,

DISPOZIŢIA NR 172
DIN 20.07.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Miron Tabita
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea doamnei Miron Tabita înregistrată în registrul special sub numărul
4687/2016 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 01.08.2016 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Miron Tabita, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2751020224491, de la 306 lei/lunar la 204 lei/lunar pentru 2 copii una din
persoanele din dosar a implinit varsta de 18 ani..

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 173
Din 20.07.2016
privind acordarea ajutorului social pentru titularul Curteanu Dumitru
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Curteanu Dumitru 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 01.08.2016 se stabileste pentru titularul Curteanu Dumitru, domiciliat
in Sat Urecheni, Strada Morii, Nr 6, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1510302274794 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 174
Din 20.07.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Irimia Ioan
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 Irimia Ioan intrucat unul din membrii familiei Irimia Stefan
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 01.08.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Irimia Ioan, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala, Nr 142, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1591212274813. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: unul
din membrii familiei Irimia Stefan 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,
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 175
Din 20.07.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Rusu Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Rusu Vasileinregistrata la nr 4665/19.07.2016 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 01.08.2016 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 442 lei/lunar la 255 lei/lunar 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,
DISPOZITIA NR 177
Din 22.07.2016
privind acordarea ajutorului social pentru titulara Tanaselea Stefana
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Tanaselea Stefana 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 01.08.2016 se stabileste pentru titulara Tanaselea Stefana, domiciliata
in Sat Urecheni, Strada Bisericii, Nr 5, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2661209173152
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,

DISPOZIŢIA NR 178
DIN 22.07.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Tanaselea Stefana
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea doamnei Tanaselea Stefana 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 01.07.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Tanaselea Stefana, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Bisericii, Nr 5, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2661209173152, pentru 1 copil, în cuantum de 107 lei lunar.

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

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 179
Din 22.07.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Timofti
Dumitru Marius
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Timofti Dumitru Marius 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 Timofti
Dumitru Marius;
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 01.08.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Timofti Dumitru Marius, domiciliat in sat Ingaresti, strada Stejarului, Nr 37, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1790621274804. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: familia titularului nu se mai incadreaza in baremele de acordare a alocatiei
complementare ;
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 180
Din 28.07.2016
privind desemnare reprezentant in ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE
DEZVOLTARE ECONEAMT
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- prevederile art 10 alin (8) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice Nr 51/2006
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
-HCL Urecheni Nr 35/28.05.2014 privind retragerea Primarului comunei Urecheni ca
reprezentant legal al comunei in Asociatii Intercomunitare si acordare mandat de reprezentare.
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 Se desemneaza in calitate de reprezentant al comunei Urecheni in Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ECO NEAMT domnul Axinte Ovidiu consilier juridic in cadrul aparatului de
specialitate al primarului, cetatean roman, nascut la data de 21.03.1974, domiciliat in comuna
Petricani, judetul Neamt, posesor al CI. Seria NT, Nr 420980, eliberata de SPCLEP Tg Neamt la
data de 18.01.2008.
Art.2 Se imputerniceste persoana nominalizata sa semneze valabil in numele unitatii
administrativ teritoriale comuna Urecheni toate actele necesare.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarire tuturor 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 181
Din 29.07.2016
privind acordarea ajutorului social pentru titularul Mihaila Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Mihaila Vasile 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 01.08.2016 se stabileste pentru titularul Mihaila Vasile, domiciliata in
Sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 34, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1570101270614 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 182
Din 30.07.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia domnului
Trandafir Sevastian
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 01.08.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Trandafir Sevastian, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 151 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1570922274817,- motivul: neactualizarea dosarului de ajutor social si 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 183
Din 30.07.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia doamnei Buraga
Lenuta-Loredana
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 01.08.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titulara Buraga Lenuta-Loredana, domiciliata in sat Urecheni, strada Paraului, Nr 16 comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2890409271691,- motivul: neactualizarea dosarului de ajutor
social .
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 184
Din 30.07.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia domnului
Murarescu Culita
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 01.08.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Murarescu Culita, domiciliat in sat Urecheni, strada Nucului, Nr 7 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1670819274813,- motivul: neactualizarea dosarului de ajutor social.
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 185
Din 30.07.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia domnului Mirlescu
Dorin
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 01.08.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Mirlescu Dorin, domiciliat in sat Urecheni, strada Topolitei, Nr 5, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1751223274790,- motivul: neactualizarea dosarului de ajutor social.
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 186
Din 30.07.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Pascu Emil
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 Pascu Emil intrucat unul din membrii familiei Pascu Emil
Constantin va implini varsata de 18 ani in data de 08.08.2016;
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 09.08.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Pascu Emil, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 26, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1660722274818. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: unul
din membrii familiei Pascu Emil Constantin va implini varsata de 18 ani in data de 08.08.2016;
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 187
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Trandafir
Sevastian
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Trandafir Sevastian, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 151, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1570922274817.

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 188
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Tanaselea Ionut
Vladut
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Tanaselea Ionut Vladut , domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 32,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1890216271710.

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 189
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Tanaselea Reasilvia
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Tanaselea Reasilvia, domiciliata in sat Urecheni, strada Ciresului, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2860519270045.

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 190
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Tanaselea Ionel
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Tanaselea Ionel, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 49, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 177060227478.

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 191
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Spiescu Ana-Diana
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Spiescu Ana-Diana, domiciliata in sat Urecheni, strada Biserica veche, Nr 52,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2830614271704.

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 192
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Stangu Mihai
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Stangu Mihai, domiciliat in sat Ingaresti, strada Primaverii, Nr 3, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1880907271723.

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 193
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Poiana Mihai
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Poiana Mihai, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 78, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1760128274798.

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 194
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Luca Ionut
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Luca Ionut, domiciliat in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 102, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1871008190476.

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 195
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Luca Daniela
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Luca Daniela, domiciliata in sat Urecheni, strada Principala, Nr 49, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2730702274791.

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 196
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Dragusanu CristiDumitrel
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Dragusanu Cristi-Dumitrel, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr
114, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1950519271692.

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 197
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Curteanu VladutCiprian
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Curteanu Vladut-Ciprian, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala, Nr 176,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1930602271724.

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 198
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Chitic Gheorghe
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Chitic Gheorghe, domiciliat in sat Urecheni, strada Paraului, Nr 38, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1730403274781.

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 199
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Calugaru Ioan
Daniel
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Calugaru Ioan Daniel, domiciliat in sat Ingaresti, strada Pogoane, Nr 5, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1860830271704.

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 200
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Cobuz Vasile
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Cobuz Vasile, domiciliat in sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 78, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1741001274780.

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 201
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Bordeanu Valeriu
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Bordeanu Valeriu, domiciliat in sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 72,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1680318274888.

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 202
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Ancuta Carmen
Petronela
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Ancuta Carmen Petronela, domiciliata in sat Urecheni, strada Paraului, Nr 19,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2930607271690.

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 203
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Buraga LenutaLoredana
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Buraga Lenuta-Loredana, domiciliata in sat Urecheni, strada Paraului, Nr 16,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2890409271691.

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 204
Din 30.07.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Balan RoxanaMaria
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 01.08.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Balan Roxana-Maria, domiciliata in sat Urecheni, strada Maciesului, Nr 1,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2970208271720.

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,

DISPOZIŢIA NR 205
DIN 30.07.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Asaftei Dumitru
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 01.08.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Asaftei Dumitru, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Fundatura, nr 115, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1830220271710, pentru 2 copii, în cuantum de 164 lei.
Art 2. Motivul reluarii platii: a depus cererea si declaratia pe proprie raspundere insotita de actele
doveditoare.

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,
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.206
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav reprezentantului legal a
minorei Damaschin Ana Cristina
Din 30.07.2016
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.1329/15.07.2016,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt, cererea doamnei
Pirlea Alexandrina in calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Damaschin
Ana Cristina, inregistrata cu nr.5018 /29.07.2016 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 doamnei Pirlea Alexandrina in calitate de reprezentant legal al persoanei
cu handicap grav Damaschin Ana Cristina, domiciliata in comuna Urecheni,sat Urecheni,
judetul Neamt, C.N.P. 2690618274782,o indemnizatie lunara in cuantum de 969 lei, incepand
cu 01.08.2016 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

