R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 238
Din 29.09.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Rusanu Florin
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 01.10.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Rusanu Florin, domiciliat in sat Urecheni, strada Princpala, Nr 29, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1780428274824,- motivul: neefectuarea orelor 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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax –
0233/784.005, email primaria_urecheni@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A NR 225
din 01.09.2016
privind numirea membrilor comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului -Elaborare

Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţii pentru obţinerea acordurilor,
avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului
pentru obiectivul „Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în satele Urecheni și
Îngărești, comuna Urecheni, județul Neamț”
Cod CPV principal: 71322000-1 (Rev.2) Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări
publice;
Cod CPV secundar: 71248000-8 (Rev.2) – Supraveghere a proiectului şi documentare;

Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederile H.G. nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,prevederile O.U.G. nr
19/12.03.2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
precum şi propunerile formulate pentru constituirea comisiei,
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “e”, art. 68 şi art. 115 alin. (1) litera “a”
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
D I S P U N:
Art. 1 Se numesc membrii comisiei de evaluare de la nivelul autorităţii contractante
Consiliul local Urecheni, pentru atribuirea contractului Elaborare Proiect tehnic, Detalii de
execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţii pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor
aferente obiectivului de investiţie şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul
„Înființare infrastructură de apă uzată și stație de epurare în satele Urecheni și Îngărești, comuna
Urecheni, județul Neamț”

Cod CPV principal: 71322000-1 (Rev.2) Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări
publice;
Cod CPV secundar: 71248000-8 (Rev.2) – Supraveghere a proiectului şi documentare;

în următoarea componenţă numerica si personala:
1. Tanaselea Coca consilier superior – presedinte comisie cu drept de vot
2. Manole Carmina consilier superior –membru.
3. Cimpoesu Elena referent superior –membru.
Membru Rezerva:
-

Pascu Fanica-Ovidiu SEF S.V.S.U Urecheni
Art. 2 Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare vor respecta prevederile legale

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului – Judetul Neamt, pentru
exercitarea controlului legalităţii, fiecărui persoane desemnate, şi va fi adusã la cunoştinţã
publicã prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Avizat pentru legalitate,
Primar,

consilier juridic

Tanaselea Ion

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 226
DIN 07.09.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Curteanu Sidol
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Curteanu Sidol 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
titularului Curteanu Sidol, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Topolitei, Nr 12, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1601227274786, pentru 1 copil, în cuantum de 82 lei lunar.

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

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 227
Din 07.09.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Bostan Constantin
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Bostan Constantin 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 Bostan Constantin,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 5, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1551111274785 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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 230
Din 21.09.2016
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a
cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de
stat
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Urmare a solicitarii Nr 1256 /21.09.2016 facuta de catre Directorul Scolii Gimnaziale Urecheni
domnul profesor Tanaselea Mihai-Marcel;
Avand in vedere prevederile H.G.R Nr 569/2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la
si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul
preuniversitar de stat;
În temeiul prevederilor art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit (a) din Legea administraţiei
publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se aproba decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor
didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care isi
desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Urecheni in suma totala de 1891 lei pentru luna Iunie
2016 conform anexei la prezenta dispozitie.
Art.2 Compartimentul financiar contabil al Primariei comunei Urecheni va adduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispozitii persoanelor si autoritatilor
interesate.
Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

D I S P O Z I T I A NR 231
Din 21.09.2016
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
29.09.2016 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
Octombrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat pe
anul 2016.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului operativ de actiune
pentru combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor publice de pe raza
comunei Urecheni in perioada 01.11.2016-31.03.2017.
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare al
funcţiilor publice din cadrul Primariei comunei Urecheni pentru anul
2016.
5. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

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

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 232
Din 26.09.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Visan Ion
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Visan Ion 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 01.10.2016 se stabileste pentru familia titularului Visan Ion, domiciliat
in Sat Urecheni, Strada Topolitei, Nr 1, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1720420330805
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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 234
Din 26.09.2016
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Curteanu Sorin-Gabriel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- prevederile art 20 din Legea Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu art 35 din H.G nr 50/2011 privind normele de aplicare a
prevederilor legii Nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G Nr 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G Nr 50/2011
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 01.10.2016 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Curteanu Sorin-Gabriel, domiciliat in sat Urecheni, Strada Principala, Nr 174,
comuna Urecheni, judetul Neamt,CNP 1871109225897, urmare a neactualizarii dosarului de
ajutor social si neefectuarii orelor de munca.
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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 235
Din 26.09.2016
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularei Tanasa Rodica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- prevederile art 20 din Legea Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu art 35 din H.G nr 50/2011 privind normele de aplicare a
prevederilor legii Nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G Nr 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G Nr 50/2011
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 01.10.2016 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titular Tanasa Rodica, domiciliata in sat Urecheni, Strada Principala, comuna Urecheni, judetul
Neamt,CNP 2640614274780, urmare a neactualizarii dosarului de ajutor social si neefectuarii
orelor de munca.
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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 236
Din 26.09.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dragusanu
Ionut Paul
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 Dragusanu Ionut Paul ;
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 01.09.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Dragusanu Ionut Paul, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 114,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1900317225905. Motivul incetarii dreptului la alocatia
de sustinere: neactualizarea dosarului conform legii;
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,
consilier juridic,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 237
Din 29.09.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Lungu Mihaela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Lungu Mihaela 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 01.10.2016 se stabileste pentru familia titularei Lungu Mihaela,
domiciliata in Sat Urecheni, Strada Releului, Nr 12, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2830914270068 un ajutor social in cuantum de 357 lei /lunar pentru 3 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 56 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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 239
Din 29.09.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Tanaselea Marius-Minel
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 01.10.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Tanaselea Marius-Minel, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 153,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1800410271697,- motivul: neefectuarea orelor 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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 240
Din 29.09.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Curteanu Virgil
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 01.10.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Curteanu Virgil, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala, Nr 176, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1900524271693,- motivul: neefectuarea orelor 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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 241
Din 29.09.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Tanaselea Mihai
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 01.10.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Tanaselea Mihai, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 88,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1700317274819,- motivul: neefectuarea orelor 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,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

