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 reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Cobuz Vasile
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 domnului
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. 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 271
DIN 31 .10.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Miron Marian-Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Miron Marian-Mihai 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 Miron Marian-Mihai, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 55, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1891118271705, pentru 1 copil, în cuantum de 75 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 272
Din 31.10.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului Stoica
Iulian
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 01.11.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Stoica Iulian, domiciliat in sat Urecheni, strada Dealul Hanului, Nr 22, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1871002274098,- motivul: neactualizarea dosarului de ajutor
social.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 273
Din 31.10. 2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Marcu Vasile
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 01.11.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Marcu Vasile, domiciliat in sat Urecheni, strada Princpala, Nr 187, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1691119274807,- motivul: neactualizarea dosarului de ajutor
social.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 275
Din 31.10.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Baban DoinaCarmen
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
doamnei Baban Doina-Carmen, domiciliata in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 52,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2790502134050.

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,
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 276
DIN 31.10.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Tanaselea Ionel
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 domnului
Tanaselea Ionel , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 49, comuna Urecheni, judeţul
Neamţ, CNP 1770602274789, pentru 4 copii, în cuantum de 328 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,
DISPOZITIA NR 277
Din 31.10.2016
privind incetarea ajutorului social pentru familia titularului Mirlescu Dorin
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;
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 inceteaza ajutorul social pentru familia titularului Mirlescu
Dorin, domiciliat in Sat Urecheni,strada Topolitei, Nr 5, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1751223274790, motivat de neactualizarea dosarului de ajutor social.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 278
Din 31.10.2016
privind incetarea ajutorului social pentru familia titularei Buraga Lenuta -Loredana
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;
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 inceteaza ajutorul social pentru familia titularei Buraga
Lenuta-Loredana, domiciliata in Sat Urecheni,strada Paraului, Nr16, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 2890409271691, motivat de neactualizarea dosarului de ajutor social.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 279
Din 31 .10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Ancuta Carmen
Petronela
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 titularei Ancuta Carmen Petronela;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Ancuta Carmen Petronela, domiciliata in sat Urecheni, strada Paraului, Nr 19, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2930607271690 drept suspendat prin Dispozitia Nr
202/30.07.2016. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului
conform prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 280
Din 31.10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Buraga LenutaLoredana
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 titularei Buraga Lenuta-Loredana;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Buraga Lenuta-Loredana, domiciliata in sat Urecheni, strada Paraului, Nr 16, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2890409271691 drept suspendat prin Dispozitia Nr
203/30.07.2016. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului
conform prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 281
Din 31 .10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Calugaru Ioan
Daniel
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 Calugaru Ioan Daniel;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Calugaru Ioan Daniel, domiciliat in sat Ingaresti, strada Pogoane, Nr 5, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1860830271704 drept suspendat prin Dispozitia Nr
199/30.07.2016. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului
conform prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 282
Din 31 .10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Curteanu
Vladut-Ciprian
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 Curteanu Vladut-Ciprian;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Curteanu Vladut-Ciprian, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala,Nr 176, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1930602271724 drept suspendat prin Dispozitia Nr
197/30.07.2016. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului
conform prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 283
Din 31 .10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Dragusanu
Cristi-Dumitrel
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 Cristi-Dumitrel;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Dragusanu Cristi-Dumitrel, domiciliat in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 114,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1950519271692 drept suspendat prin Dispozitia Nr
196/30.07.2016. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului
conform prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 284
Din 31 .10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Luca Daniela
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 titularei Luca Daniela;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Luca Daniela, domiciliata in sat Urecheni, strada Principala, Nr 49, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2730702274791 drept suspendat prin Dispozitia Nr 195/30.07.2016.
Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului conform
prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 285
Din 31 .10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tanaselea
Ionut-Vladut
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 Tanaselea Ionut-Vladut;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Tanaselea Ionut-Vladut, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna,Nr 32, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1890216271710 drept suspendat prin Dispozitia Nr
188/30.07.2016. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului
conform prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 286
Din 31.10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Tanaselea
Reasilvia
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 titularei Tanaselea Reasilvia;
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 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Tanaselea Reasilvia, domiciliata in sat Urecheni, strada Ciresului, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2860519270045 drept suspendat prin Dispozitia Nr 189/30.07.2016.
Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- neactualizarea dosarului conform
prevederilor legale ;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 287
Din 31.10.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Asaftei Dumitru
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 Asaftei Dumitru, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 115, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1830220271710.

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,
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 289
Din 31.10.2016
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Curteanu SorinGabriel
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 Curteanu Sorin-Gabriel, domiciliat in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 1871109225897.

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,
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 291
Din 31.10.2016
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Bordianu
Victor
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 Bordianu Victor intrucat unul din membrii familiei Bordianu
Viorela-Georgiana a implinit varsata de 18 ani ;
Prevederile art 25 alin (3) art 29 alin (7) din legea nr 277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile OUG nr 65/2014 privind completarea unor acte normative;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.11.2016 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Bordianu Victor, domiciliat in sat Urecheni, strada Dealul Hanului, Nr 12, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1700611274792. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: unul din membrii familiei Bordianu Viorela-Georgiana a implinit varsata de 18 ani;
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Neamt pina la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata
de catre Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de
compartimentul Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

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 292
Din 31.10.2016
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Curteanu Virgil

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 7180/2016 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 Curteanu Virgil 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 527 lei/lunar pentru familia titularului Curteanu Virgil, domiciliat in sat Urecheni, Strada

Principala, Nr 176, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1900524271693, drept suspendat
prin Dispozitia Nr 240/29.09.2016.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului are obligatia de a presta lunar un
numar de 66 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,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 295
din 03.11.2016
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Octombrie 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 21 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Octombrie 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,

DISPOZITIA NR.297
DIN 04.11.2016
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral din comuna U r e c h e n i ,judetul
Neamt, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor
din data de 11 decembrie 2016.
Primarul comunei Urecheni,judetul Neamt;
Avand in vedere :
-necesitatea stabilirii locurilor speciale de afisaj electoral din comuna Urecheni
,judetul Neamt, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera
Deputatilor din data de 11 decembrie 2016;
-prevederile art 65 alin (2) si art 79 din Legea Nr 208/2015 privind alegerea Senatului
si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii
Electorale Permanente ;
- Hotararea de Guvern nr 635/2016 pentru aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din
anul 2016;
In temeiul art.63 alin (1) lit”e”,alin (2) si art. 68 alin (1) din Legea nr.
215/2001,privind administratia publica locala,republicata in anul 2007,cu modificarile si
completarile ulterioare:
DISPUN:
Art.1.Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral din comuna Urecheni,judetul
Neamt in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera
Deputatilor din data de 11 decembrie 2016,dupa cum urmeaza:
1. Panoul de afisaj electoral amplasat in fata Scolii Gimnaziale Ingaresti
2. Panoul de afisaj electoral amplasat in fata Dispensarului uman Urecheni
3. Panoul de afisaj electoral amplasat in fata Caminului Cultural Urecheni
4. Panoul de afisaj electoral amplasat in fata Gradinitei Catuna
5. Panoul de afisaj electoral amplasat in fata Scolii Gimnaziale Fundatura

Art. 2. (1) Utilizarea locurilor special pentru afisaj electoral este permisa numai pentru

partidele politice , aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale si candidatilor independenti care participa la alegeri.
(2) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la art 1 nu poate depasi
dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura.
(3) Este interzisa utilizarea de catre partidele politice , aliantele politice, aliantele
electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatilor
independenti care participa la alegeri a locurilor special de afisaj electoral astfel incat sa
impedice folosirea acestora de care alte partied politice , aliante politice, aliante
electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatilor
independenti care participa la alegeri
Art. 3. In alte locuri decat cele stabilite la art.1, afisajul electoral este permis numai cu
acordul proprietarilor,administratorilor, sau,dupa caz al detinatorilor.
Art. 4.Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii atrage dupa sine aplicarea
sanctinilor conform prevederilor legale.
Art. 5. In conformitate cu prevederile legale ,Primarul ,cu sprijinul politiei locale
sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, in localitatile unde politia
locala nu este constituita,este obligat sa asigure integritatea panourilor, afiselor electorale
si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri aurorizate.
Art. 6.Prezenta Dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre viceprimarul comunei.
Art. 7 .Prezenta Dispozitie va fi comunicata dlui viceprimar, Institutiei Prefectului –
judetul Neamt Postului de Politie Urecheni si va fi adusa la cunostinta publica in
conformitate cu prevederile legale ,care reglementeaza acest aspect.
Art. 8. Impotriva prezentei se poate face contestatie de cei interesati in conditiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

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.299
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav doamnei Cobuz Angelica
Din 09.11.2016
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.
84713/13.10.2016, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt,
cererea doamnei Cobuz Angelica inregistrata cu nr.7415/08.11.2016, Adresa Nr
89893/31.10.2016 de la Consiliul Judetean Neamt, precum si referatul de specialitate Nr
7416/08.11.2016 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 Cobuz Angelica persoana cu handicap grav domiciliata in
comuna Urecheni, sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 30, judetul Neamt, C.N.P.
2690402274783, o indemnizatie lunara in cuantum de 969 lei, incepand cu 01.12.2016 .
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,

DISPOZIŢIA NR 300
DIN 11.11.2015
privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu lemne pentru familii si persoane
singure beneficiare ale ajutorului social stabilit în condiţiile Legii nr 416/2001 cu modificările şi
completările ulterioare pentru perioada 01.11.2016-31.03.2017

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere documentaţia depusă la stabilirea dreptului la ajutor social, precum şi anchetele
sociale întocmite în urma cărora s-a constatat faptul că persoanele singure şi familiile beneficiare
de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr 416-2001 cu modificările şi completările ulterioare,
din tabelul Anexa folosesc pentru încălzirea locuinţei sobele cu lemne;
Potrivit prevederilor art 11 alin (2), ale art 25 alin (1)-(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
Nr 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art 23 şi 25 din Hotărârea de Guvern nr 920/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonenţei de Urgenţă a Guvernului nr 70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada seyonului rece modificată şi completată prin Hotărârea
de Guvern nr 778/2013;
În temeiul prevederilor art 61 alin (5), art 63 alin (1) lit (e) şi alin (5) lit (c) precum şi ale art 68 şi
art 115 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare;

1

DISPUNE:
Art.1 Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni combustibili
petrolieri pentru familiile şi persoane singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social
stabilit în condiţiile Legii nr 416-2001, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de
58 lei/lună (total cuantum 290 lei) în perioada 01.11.2016-31.03.2017 pentru persoanele
nominalizate în Anexa la prezenta Dispoziţie.
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii răspunde compartimentul financiar contabil
şi compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Art.3 Persoanele nemulţumite se pot adresa instituţiei publice emitente în termen de 30 zile de la
data comunicării iar în cazul în care sunt nemulţumite de soluţionarea contestaţiilor se pot adresa
Tribunalului Neamţ în conformitate cu prevederile legii 554/2004 actualizată.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie tuturor persoanelor nominalizate în
anexa la prezenta dispoziţie precum şi tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

2

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 301
DIN 11.11.2016
privind reluarea platii alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Curteanu Sorin-Gabriel
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 01.12.2016 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului
Curteanu Sorin-Gabriel , cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, Nr 176, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1871109225897 pentru 1 copil, în cuantum de 82 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,

D I S P O Z I T I A NR 302
Din 14.11.2016
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
29.11.2016 ora 1400 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
Decembrie 2016.
2. Proiect de hotarare privind a p r o b a r e a cuantumului lunar al bursei
sociale pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe
raza comunei Urecheni, judetul Neamt in anul scolar 2016-2017.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale care
pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2016.
4. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru
organizarea Pomului de Craciun.
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,

DISPOZIŢIA NR 304
DIN 22.11.2016
privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu lemne unor familii si persoane
singure cu venituri reduse din comuna Urecheni, pentru perioada 01.11.2016-31.03.2017

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne depuse de solicitanti la registratura Primariei comunei Urecheni;
Potrivit prevederilor art 11 ale art 17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr 70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art 1, art 6 alin (1), alin (2) şi ale art 24 alin (1) din Hotărârea de Guvern nr 920/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonenţei de Urgenţă a
Guvernului nr 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr 70/2011;
În temeiul prevederilor art 61 alin (5), art 63 alin (1) lit (e) şi alin (5) lit (c) precum şi ale art 68 şi
art 115 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare;

1

DISPUNE:
Art.1 Începând cu data de 01.11.2016, se acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne
avand calitatea de titular al ajutorului persoanele nominalizate in anexa la prezenta dispozitie.
Art.2 Pentru perioada 01.11.2016-31.03.2017, cuantumul lunar al ajutorului este de 54 lei/lună,
valoarea totală a ajutorului pentru încălzire aferentă perioadei susmenţionate este de 270 lei.
Art.3 Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au obligaţia de a comunica primarului
orice modificare intervenită la veniturile şi numărul membrilor de familie care se iau în calcul la
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit
modificarea.
Art.4 De ducerea la îndeplinire a prezentei Dispozitii răspunde compartimentul financiar contabil
şi compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni.
Art.5 Persoana nemulţumită se poate adresa instituţiei publice emitente în termen de 30 zile de la
data comunicării iar în cazul în care este nemulţumită de soluţionarea contestaţiilor se poate
adresa Tribunalului Neamţ în conformitate cu prevederile legii 554/2004 actualizată.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi
tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tănăselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

2

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 305
DIN 23 .11.2016
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Marcu Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Marcu 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 01.11.2016 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Marcu Vasile, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, Nr 187, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1691119274807, 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 306
Din 28.11.2016
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia domnului
Trandafir Sevastian
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Prevederile art 16 si art 20 alin (1) din Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001, precum si referatul intocmit de catre doamna Manole Carmina;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.12.2016 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Trandafir Sevastian, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 151 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1570922274817,- motivul: nu a efectuat orele de munca stabilite .
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 307
DIN 28 .11.2016
privind stabilirea planificarii de recuperare de catre functionarii publici si a personalului
contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni a zilei de 2 decembrie 2016, stabilita ca zi
libera
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr 871/23.11.2016 privind stabilirea zilei de 2
decembrie 2016 ca zi libera;
-referatul domnului Axinte Ovidiu consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni;

În temeiul prevederilor art 1 alin (2) din H.G.R Nr 871/2016 precum si 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. Ziua de 2 decembrie 2016, stabilita ca zi libera se recupereaza de catre functionarii publici
si a personalului contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni prin prelungirea cu o ora a
programului de lucru in perioada 05.12.2016-14.12.2016.
Art 2. 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 312
Din 05.12.2016
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 1602 /05.12.2016 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 1621 lei pentru luna
Noiembrie 2016 conform anexei la prezenta dispozitie.
Art.2 Compartimentul financiar contabil al Primariei comunei Urecheni va aduce 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,
email primaria_urecheni@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A NR. 313
DIN 05.12.2016
privind interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 11 decembrie
2016, pe durata desfasurarii alegerilor parlamentare
PRIMARUL COMUNEI URECHENI, JUDEŢUL NEAMT;
Pentru preintampinarea unor situatii care ar perturba procesul de votare din data de
11.12.2016;
In conformitate cu prevederile art.61 alin.(2), art.6 alin.(1) lit. „a” raportate la cele ale
alin. (2) si art.64 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale,republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art 63 alin.1), lit.a) , alin. (2), alin. (6), art.64 , art. 68 alin.(1) precum si ale
art.115, lit. „a” din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale , republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
DISPUN :
Art.1.- (1) Se interzice comercializarea si consumul de băuturi alcoolice în ziua de 11
decembrie 2016, intre orele 7,00 – 21,00, pe o distanta de 500 metri in spatiul de protectie al
fiecarei sectii de votare de pe raza unitatii administrativ – teritoriale a comunei Urecheni,
judeţul Neamt.
(2). Interdictia este aplicabila tuturor persoanelor fizice si agentilor economici de pe
raza unitatii administrativ- teritoriale Urecheni, situate in perimetrul sus mentionat.
Art.2. – (1) Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează in
conformitate cu legislatia in vigoare.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizeaza de catre
organele de politie.
Art.3.- Prezenta dispoziţie va fi transmisa Institutiei Prefectului –Judetul Neamt, Postului
de Politie Urecheni si adusă la cunoştinţă publică prin afişare .

Primar,
Tanaselea Ion
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