R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 218
DIN 31.08.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Luca Ionut
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 01.09.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Luca Ionut, cu domiciliul în sat Ingaresti, Strada Principala, nr 102, comuna Urecheni, judeţul
Neamţ, CNP 1871008190476, pentru 1 copil, în cuantum de 82 lei/lunar.
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 207
Din 09.08.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului în
vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor
contractuale din cadrul Primariei comunei Urecheni

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificări și completări;
- Legii nr. 284/2010 -Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificări și completări;
- Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificări și completări;
În temeiul prevederilor art 63 alin (1) lit(d), alin (5) lit (e ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115
alin (1) lit (a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se aproba Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului în vederea
ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din
cadrul Primariei comunei Urecheni.
Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie compartimentelor din cadrul
instituției, tuturor persoanelor si institutiilor interesate și devine anexă a anunțurilor de concurs
organizate în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante, corespunzătoare
funcțiilor contractuale.

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.208
Din 16.08.2016
privind constituirea Unității Locale de sprijin la nivelul Comunei Urecheni, judetul Neamt
Primarul Comunei Urecheni , judeţul Neamt;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.63 (1) lit. “e”, art. 68 (1) şi art. 115 1 lit. “a” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
D I S P U N E:
Art. 1. Se constituie Unitatea Locală de sprijin la nivelul Comunei
Urecheni, având următoarea componenţă:
- Tanaselea Ion
- Primar
- Spatariu Gheorghe
- Viceprimar
- Axinte Ovidiu
- Secretar Comuna Urecheni
- Avram Gigel Vasile
- Şef Post Poliţie Urecheni
- Tanaselea Mihai-Marcel
- Director Şcoala Gimnaziala Urecheni
- Maftei Dan Iulian
- Medic Dispensar Urecheni
- Surmei Mihai
- Medic dispensar veterinar Urecheni
- Rusu Ionel
-Medic veterinar zonal
- Pascu Fanica Ovidiu
-Sef SVSU Urecheni
Art. 2. Unitatea Locală de sprijin la nivelul Comunei Urecheni are următoarele
atribuţii:
a) analiza periodica a situatiei sanitar veterinare, pe raza comunei U r e c h e n i , masuri si
propuneri corespunzatoare;
b) propune masuri pentru instruirea, folosirea conform normelor sanitar
veterinare a pasunilor, adaposturilor de animale , pasari;
c) i-a masuri pentru strangerea si distrugerea cadavrelor de animale, pasari ;
d) sprijina actiunile de ecarisaj pentru cainii fara stapan;

e) stabileste planul general de masuri pentru prevenirea si combaterea epizootiilor , in
conformitate cu prevederile legale si /sau recomandarile primite din partea Centrului de Combatere
a Bolilor Judetean , popularizarea, aducerea la cunostiinta cetatenilor;
f) asigura baza tehnica , materiala si conditiile organizatorice necesare aplicarii planului de
masuri;
g) urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere , stabilind
responsabilitati pe fiecare membru al Unitatii, pe sectoare de activitate si zone teritoriale;
h) analizeaza operativ evolutia epizootiei si eficienta masurilor intreprinse, eventual masuri
concrete ce se impun , pentru combaterea transmisibilitatii bolilor de la animale sau pasari la om;
i) in caz de aparitie a unor cazuri de boala ,Unitatea locala de sprijin ,va fi
convocată de Primar, avand urmatoarele obligatii :
j) sa controleze daca s-au aplicat masurile de izolare a animalelor, pasarilor bolnave sau suspecte
de imbolnavire si sa impuna restrictii, dupa caz in circulatia animalelor, pasarilor, a carnii si a
altor produse de la aceste animale, pasari, a furajelor, materiale, obiecte care ar putea fi
contaminate.
k) sa faca cercetari in legatura cu extinderea bolii si catagrafia animalelor, pasarilor din
gospodariile populatiei in care sunt animale, pasari bolnave sau
suspecte de boala.
l) sa opreasca eliberarea biletelor de proprietate si adeverinte a sanatatii animalelor in vederea
interzicerii comercializarii (vanzarii ).
m) Organizeaza actiuni de dezinsectie indreptate impotriva factorilor generatori de maladii
transmisibile , functie de natura , locul si amploarea fenomenului.
n) Orice alte actiuni specifice pentru prevenirea si combaterea epizootiilor.
Art.3. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza membrii
Unitatii Locale de Sprijin.
Art.4. Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Neamt, precum şi tuturor
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 209
Din 22.08.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Dulhai AndreeaMagdalena
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Dulhai Andreea-Magdalena 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 01.09.2016 se stabileste pentru familia titularei Dulhai AndreeaMagdalena, domiciliata in Sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 41, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2941128271695 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 210
DIN 22.08.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Rusu Petrica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Rusu Petrica 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 01.09.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Rusu Petrica, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, Nr 48, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1710721274781, pentru 2 copii, în cuantum de 164 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 211
Din 22.08.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Alexandroaia
Victoras
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Alexandroaia Victoras 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 01.09.2016 se stabileste pentru familia titularului Alexandroaia
Victoras, domiciliat in Sat Urecheni, Strada Aleea Crinului, Nr 2, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 1861225271711 un ajutor social in cuantum de 527 lei /lunar pentru 5 persoane.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore, pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 88 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 212
DIN 22.08.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Balan Roxana-Maria
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 01.09.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei
Balan Roxana-Maria, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Macesului, nr 1, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2970208271720, pentru 1 copil, în cuantum de 107 lei/lunar.
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,

DISPOZIŢIA NR 213
DIN 22.08.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Poiana Mihai
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 01.09.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Poiana Mihai, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, nr 78, comuna Urecheni, judeţul
Neamţ, CNP 1760128274798, pentru 2 copii, în cuantum de 164 lei/lunar.
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,

DISPOZIŢIA NR 214
DIN 22.08.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Stangu Mihai
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 01.09.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Stangu Mihai, cu domiciliul în sat Ingaresti, Strada Primaverii, nr 3, comuna Urecheni, judeţul
Neamţ, CNP 1880907271723, pentru 1 copil, în cuantum de 82 lei/lunar.
Art 2. 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,

DISPOZIŢIA NR 215
DIN 22.08.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Bordeanu Valeriu
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 01.09.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Bordeanu Valeriu, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, nr 72, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1680318274888, pentru 4 copii, în cuantum de 328 lei/lunar.
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,

D I S P O Z I T I A NR 216
Din 22.08.2016
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
31.08.2016 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
Septembrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat pe
anul 2016.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a
ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD 2015-2016.
4. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.
PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Dispozitia Nr 217
Din 31.08.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Hutu PetronicaSofia
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 01.09.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Hutu Petronica- Sofia, domiciliata in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 131,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2910701225895.

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 219
DIN 31.08.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Florea Dragos
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Florea Dragos înregistrată în registru sub numărul 5810/2016
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 01.09.2016 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Florea Dragos, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Catuna ,Nr 131 comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1900526271711, de la 82 lei/lunar pentru un copil la 164 lei/lunar pentru
doi copii 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,

DISPOZITIA NR 220
Din 31.08.2016
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Murarescu Culita

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 5850/2016 intocmit de doamna Manole Carmina consilier
superior in cadrul compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si documentele depuse de domnul Murarescu Culita pentru
reactualizarea dosarului de ajutor social;
- prevederile art 7 si 8 din Legea asistentei sociale Nr 292/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art 12, art 131 alin (1) , alin (3), art 17 alin (1), (2), si art 36 alin (1) din Legea
Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art 24, art 36 alin (1) si alin (2) ,art 52, art 57 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat 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 01.09.2016 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia in cuantum
de 255 lei/lunar pentru familia titularului Murarescu Culita, domiciliat in sat Urecheni, Strada

Nucului, Nr 7, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1670819274813, drept suspendat prin
Dispozitia Nr 184/30.07.2016.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului are obligatia de a presta lunar un
numar de 24 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
D I S P O Z I T I A Nr 221
Din 31.08.2016
privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor si numire a
secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de Primaria comunei Urecheni privind
ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei functii contractuale de executie vacante
Primarul comunei Urecheni,judetul Neamt;
Avand in vedere:
-

prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice;

-

prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,cu modificarile si
completarile ulterioare;

-

prevedrile Legii nr.477/2004,privind Codul de conduita al personalului contractual din
cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

-

prevederile art.61 si ale art.63,alin.(5),lit.,,e”din Legea nr.215/2001,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,privind administratia publica locala,

In temeiul prevederilor art.68,alin.(1) si ale art.115,alin.(1),lit.,,a”din Legea
nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,
D I S P U N E;
Art.1. - Se constituie COMISIA DE CONCURS pentru concursul organizat de Primaria comunei
Urecheni privind ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție

vacante Sofer microbuz scolar-Compartiment administrativ, in urmatoarea componeneta
numerica si personala:
Spatariu Gheorghe – viceprimar = presedinte;
Vartolomei Maria - consilier superior = membru
Pascu Fanica Ovidiu- SEF S.V.S.U Urecheni = membru
Art.2. - Se constituie COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR pentru concursul
organizat de Primaria comunei Urecheni privind ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unei
funcții contractuale de execuție vacante Sofer microbuz scolar- Compartiment administrativ, in
urmatoarea componeneta numerica si personala:
Tanaselea Coca – consilier superior = presedinte;
Tanaselea Dorel – referent superior = membru;
Tanaselea Ioan Ovidiu – politist local = membru;
Art.3. - Domnul consilier juridic Axinte Ovidiu se numeste secretar al comisiilor descrise la art.1
si art.2 din prezenta dispozitie, desfasurand activitatea pentru si in scopul constituirii acestora.
Art.4. - Comisiile constituite prin art.1 si art.2 din prezenta dispozitie isi vor desfasura activitatea
in conformitate cu prevederile legale in vigoare,pentru si in scopul constituirii acestora.
Art 5. - Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor nominalizate precum şi
tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax –
0233/784.005, email primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZITIA NR 222
DIN 31.08.2016
privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale
Urecheni

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, Judetul Neamt;
Avind in vedere Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni prin care se solicita desemnarea
unui reprezentat din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Urecheni pentru anul scolar 2016-2017;
Avind in vedere prevederile Legii educatiei nr 1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art 63 alin (1) lit (d), art 68 alin(1), art 115 alin(1) lit (a) si alin (2)
din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare:
DISPUN:
Art 1. Se desemneaza reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale
Urecheni, din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul
Neamt, domnul consilier superior Zama Ionut Ghiocel.
Art 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta persoanei desemnate, precum si
conducerii Scolii Gimnaziale din comuna Urecheni, judetul Neamt.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
secretar
Axinte Ovidiu

