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 242
DIN 04.10.2016
privind angajarea cu contractul individual de munca pe durata nedeterminata a domnului Lipan Stan pe
functia contractuala de executie-SOFER MICROBUZ SCOLAR-COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- examenul desfasurat in perioada 29.09.2016-03.10. 2016 in vederea ocuparii functiei
contractuale de executie sofer microbuz scolar -8322 conform Clasificării Ocupaţiilor din
România;
- raportul final intocmit de catre comisia de concurs inregistrat la Nr 6617/03.10.2016 prin
care l-a declarat admis cu un punctaj de 77 puncte pentru functia contractuala de executie sofer
microbuz scolar pe domnul Lipan Stan;
In temeiul dispozitiilor art.61, art.63 alin.1 lit.”d” si alin.(5) lit.”e”,art 68 alin.(1)
coraborat cu art.115, alin.(1), lit “a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala-republicata, cu modificari si completari;
DISPUN:
Art. 1. - Se angajeaza, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, domnul
Lipan Stan, pe postul de sofer I-8322 conform Clasificării Ocupaţiilor din România, clasa 24,
Compartimentul Administrativ incepand cu data de 06.10.2016 cu un salariu brut de 1380 lei.
Art. 2. Atributiile postului sunt cuprinse in fisa postului prevazute in Anexa nr.1 la
prezenta dispozitie.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului
comunei Urecheni.
Art.4. Prezenta dispozitei se comunica prin grija secretarului comunei Urecheni cu:
-

Institutia Prefectului judetul Neamt;

-

Compartimentul financiar contabil;

- Persoana nominalizata.

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 Ţ I A Nr 243
din 05.10.2016
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Septembrie 2016

Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor
sociale pentru gradinita;
- Hotararea Consiliului local Urecheni Nr 23/26.02.2016 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a stimulentului educational sub forma de tichete sociale, in scopul
stimularii participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si al
cresterii accesului la educatie al acestora;
-referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina consilier superior in cadrul
Compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni,
judetul Neamt precum si documentele inaintate de conducerea Scolii Gimnaziale Urecheni;
În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) cât şi ale art. 68, alin.
(1), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

D I S P U N:
Art. 1. Se dispune acordarea tichetelor sociale, in scopul stimularii participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pentru un număr de 17 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Septembrie 2016 conform anexei care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Valoarea nominala a tichetului social este de 50 lei/lunar/copil fiind distribuite lunar
prin Compartimentul asistenta sociala din Primaria Urecheni.Titularul tichetului social pentru
gradinita are obligatia sa anunte in termen de maxim 15 zile orice modificare a componentei familiei
sau veniturilor.
Art. 3. Compartimentul financiar contabil şi asistentul social vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004 la Tribunalul Neamţ, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta, persoanelor şi instituţiilor interesate.

Avizat pentru legalitate
P R I M A R,
Ion Tanaselea

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,

DISPOZIŢIA NR 244
DIN 07.10.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Trandafir RobertGheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Trandafir Robert-Gheorghe 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 01.10.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Trandafir Robert-Gheorghe, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 94,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1940527225961, 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 245
Din 07.10.2016
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Trandafir Sevastian

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 6750/2016 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 Trandafir Sevastian 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 01.11.2016 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia in cuantum
de 357 lei/lunar pentru familia titularului Trandafir Sevastian, domiciliat in sat Urecheni, Strada

Catuna, Nr 151, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1570922274817 , drept suspendat prin
Dispozitia Nr 182/30.07.2016.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului are obligatia de a presta lunar un
numar de 56 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,
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,

DISPOZIŢIA NR 246
DIN 07.10.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Trandafir Sevastian
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 01.11.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Trandafir Sevastian, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, nr 151, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1570922274817, 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,
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 247
Din 07.10.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularei Tanaselea
Vasilica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Tanaselea Vasilica 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 01.11.2016 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularei Tanaselea Vasilica, domiciliata in Sat Urecheni, strada Dealul Hanului, nr 23 comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2690610274780 de la 255 lei/lunar pentru 2 persoane la 142
lei/lunar pentru 1 persoana din cauza modificarilor componentei familiale.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularei si titulara au obligatia de a presta
lunar un numar de 24 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes
local.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
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 248
Din 07.10.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Boboc Ion
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 01.11.2016 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Boboc Ion, domiciliat in sat Urecheni, strada Teilor, Nr 7, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1650119274782.

Art 2. Motivul suspendarii platii: Minora Boboc Amira-Livia nu mai frecventeza cursurile
scolare.
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,
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,

DISPOZIŢIA NR 249
DIN 07.10.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Hinganescu
Dumitru
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Hinganescu Dumitru înregistrată în registru sub numărul
6733/2016 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 01.11.2016 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Hinganescu dumitru, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Bisericii ,Nr 11 comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1641009204099, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 82
lei/lunar pentru 1 copil, Hinganescu Dumitrita 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,
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,

DISPOZIŢIA NR 250
DIN 07.10.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Lungu Mihaela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea doamnei Lungu Mihaela 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 01.10.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Lungu Mihaela, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Releului, Nr 12, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2830914270068, 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,
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,

DISPOZIŢIA NR 251
DIN 07.10.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Chelariu Toader
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Chelariu Toader înregistrată în registru sub numărul 6775/2016
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 01.11.2016 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Chelariu Toader, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Fundatura ,Nr 100 comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1710304274784, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 82
lei/lunar pentru 1 copil, Chelariu Andrei Vlad 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,
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 252
Din 07.10.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Bordeanu
Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Bordeanu Mihai 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 01.11.2016 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Bordeanu Mihai, domiciliat in Sat Urecheni, strada Fundatura, nr 81 comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1531105274792 de la 357 lei/lunar pentru 3 persoane la 255
lei/lunar pentru 2 persoane, unul din membri din dosar Florescu Ionut Eusebiu a plecat in
strainatate.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularei si titulara 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
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 253
Din 07.10.2016
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Irimia Ioan
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Irimia Ioan si documentele depuse la reactualizarea dosarului de ajutor
social ;
Referatul si Ancheta sociala intocmite de catre doamna consilier superior Manole Carmina
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2016 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Irimia Ioan, domiciliat in Sat Urecheni, strada Principala, nr 142 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1591212274813 de la 142 lei/lunar pentru 1 persoana la 255 lei/lunar
pentru 2 persoane din cauza modificarii componentei familiale.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularei si titulara 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
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,

DISPOZIŢIA NR 254
DIN 14.10.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Trandafir Cezar
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Trandafir Cezar 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 01.10.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Trandafir Cezar, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica Veche, Nr 20, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1760515274780, 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,
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,

DISPOZIŢIA NR 255
DIN 14.10.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Spiescu Ana-Diana
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina consilier superior din aparatul de
specialitate al primarului comunei Urecheni;
-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 01.11.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei
Spiescu Ana-Diana , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica Veche, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2830614271704, pentru 1 copil, în cuantum de 75 lei/lunar.
Art 2. Motivul reluarii platii: reactualizarea dosarului ASF.

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,
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,

DISPOZIŢIA NR 256
DIN 14.10.2016
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Bordeanu Valeriu
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Bordeanu Valeriu inregistrata sub numărul 6838/2016 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 01.11.2016 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Bordeanu Valeriu, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Sosea Timisesti ,Nr 72
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1680318274888, de la 328 lei/lunar pentru un 4 copii la
246 lei/lunar pentru 3 copii, Bordeanu Ruben-Sebi 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,
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.257
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav doamnei Cordonas Maria
Din 14.10.2016
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.4545/07.10.2010,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzau, cererea doamnei
Cordonas Maria inregistrata cu nr.6930/14.10.2016,Adresa Nr 88458/12.10.2016 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 Cordonas Maria persoana cu handicap grav domiciliata in
comuna Urecheni, sat Urecheni, strada Biserica veche, Nr 91 judetul Neamt, C.N.P.
2450414103781 ,o indemnizatie lunara in cuantum de 969 lei, incepand cu 01.11.2016 .
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

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 258
Din 17.10.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Florea LilianaCristina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Florea Liliana-Cristina 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 01.11.2016 se stabileste pentru familia titularei Florea LilianaCristina, domiciliata in Sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 66, comuna Urecheni, judetul Neamt,
CNP 2840304271693 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,
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 259
Din 17.10.2016
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Rusanu Florin

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 6985/2016 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 Rusanu Florin 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 01.11.2016 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia in cuantum
de 442 lei/lunar pentru familia titularului Rusanu Florin, domiciliat in sat Urecheni, Strada

Principala, Nr 29, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1780428274824 , drept suspendat prin
Dispozitia Nr 238/29.09.2016.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului are obligatia de a presta lunar un
numar de 72 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor 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,
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 260
Din 17.10.2016
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Tanaselea Marius-Minel

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 6984/2016 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 Tanaselea Marius-Minel 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 01.11.2016 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia in cuantum
de 357 lei/lunar pentru familia titularului Tanaselea Marius-Minel, domiciliat in sat Urecheni,

Strada Fundatura, Nr 153, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1800410271697 , drept
suspendat prin Dispozitia Nr 239/29.09.2016.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului are obligatia de a presta lunar un
numar de 56 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,
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 261
Din 17.10.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Tanasa Rodica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Tanasa Rodica 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 01.11.2016 se stabileste pentru familia titularei Tanasa Rodica,
domiciliata in Sat Urecheni, Strada Principala, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2640614274780 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,

DISPOZIŢIA NR 262
DIN 17.10.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Boboc Octav-Albert
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Boboc Octav-Albert 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 01.10.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Boboc Octav-Albert, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1880312271707, pentru 3 copii, în cuantum de 246 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,

DISPOZIŢIA NR 263
DIN 18.10.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Chitic Gheorghe
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 01.11.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Chitic Gheorghe, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Paraului, nr 38, comuna Urecheni, judeţul
Neamţ, CNP 1730403274781, 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,
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 264
Din 18.10.2016
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Calin Gheorghe
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Calin Gheorghe, domiciliat in sat Urecheni, Strada Paraului, Nr 40, comuna
Urecheni, judetul Neamt,CNP 1520406274797, urmare a depasirii plafonului de acordare a
ajutorului 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,
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 266
Din 18.10.2016
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
28.10.2016 ora 1300 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
Noiembrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat pe
anul 2016.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul
2017 pentru comuna Urecheni, judetul Neamt.
4. Proiect de hotarare privind declararea starii de insolvabilitate a persoanei
fizice Stan Tudor .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul
III, 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,
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,

DISPOZIŢIE
Nr. 267din 24.10.2016
privind acordarea produselor alimentare – POAD 2015
pentru membrii familiilor prevazute la art. 3, alin. (1) lit. h)
din H.G. nr. 799/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Avand in vedere prevederile art. 3, alin. (1), lit. h) din H.G. nr. 799/2014 privind
implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate
(POAD) - ajutoare alimentare - modificata si completata prin H.G. nr. 627/2015,
precum si HCL Urecheni Nr 45/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de
acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD 2015;
În temeiul dispoziţiilor art. 63 alin. (1) lit. “a”, alin (2) şi ale art. 68 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. Se dispune acordarea a câte 2 cutii cu produse alimentare pentru fiecare
persoană cuprinsă în lista de suplimentare, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta dispoziţie, persoane care reprezintă grupul ţintă, conform art. 3, alin. (1),
lit. h), din H.G. 799/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. Viceprimarul comunei şi asistentul social vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 la Tribunalul Neamţ, în termen de 30 de zile de la data
emiterii.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta, persoanelor şi instituţiilor
interesate.

P R I M A R,
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,

DISPOZIŢIA NR 268
DIN 26.10.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Cobuz Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Cobuz Vasile 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 01.10.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Cobuz Vasile, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, Nr 78 comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1741001274780, 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 269
Din 26.10.2016
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Florea Crina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Florea Crina 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 01.11.2016 se stabileste pentru familia titularei Florea Crina,
domiciliata in Sat Urecheni, Strada Macesului, Nr 9, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2850404271724 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,

DISPOZIŢIE
Nr. 270 din 26.10.2016
privind acordarea suplimentara a produselor alimentare – POAD 2015
pentru doua categorii de beneficiari.
Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Avand in vedere prevederile:
- art. 5^1 din H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului
operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) - ajutoare alimentare modificata si completata prin H.G. nr. 627/2015;
-referatul intocmit de catre doamna consilier superior Manole Carmina din
cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care solicita emiterea unei
dispozitii pentru acordarea suplimentara din stocul existent a produselor alimentare
POAD pentru doua categorii de beneficiari;
În temeiul dispoziţiilor art. 63 alin. (1) lit. “a”, alin (2) şi ale art. 68 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. Se dispune acordarea suplimentara a câte 2 cutii cu produse alimentare
pentru fiecare persoană cuprinsă în listele, conform Anexelor care fac parte integrantă
din prezenta dispoziţie, persoane care reprezintă grupul ţintă, conform art. 3, alin. (1),
lit. a) si d) din H.G. 799/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. Viceprimarul comunei şi asistentul social vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 la Tribunalul Neamţ, în termen de 30 de zile de la data
emiterii.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta, persoanelor şi instituţiilor
interesate.
P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

