R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZITIA Nr 308
DIN 28.11.2016
privind constituirea comisiei de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei
Urecheni, judetul Neamt.

Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
In baza prevederilor:
- art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare prin care unitatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de
active si de pasiv detinute la inceputul activitatii , cel putin o data pe an pe parcursul functionarii
lor;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor
privind

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,

datoriilor si capitalurilor proprii;
- Ordonanta Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul institutiilor publice;
- Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului

bunurilor care alcatuiesc domeniu public al comunelor, oraselor,

municipiilor si judetelor;

In temeiul dispozitiilor art. 63, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. d), art. 68, alin. (1) si
art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

D I S P U N E:
ART. 1. In vederea efectuarii inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al
comunei Urecheni, se constituie comisia de inventariere in urmatoarea component numerica si
personala:
-1.Spatariu Gheorghe –presedinte comisie
2. Tanaselea Coca- membru comisie
3. Marcu Neculai-membru comisie
ART. 2. Se organizeaza inventarierea patrimoniului comunei Urecheni de catre comisia
de inventariere mentionata la art. 1 pentru urmatoarele gestiuni:
1. Active fixe necorporale
2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,
aparatura birotica si alte active corporale.
3. Terenuri si cladiri
4. Titluri de participare
5. Stocuri
6. Creante bugetare
7. Conturi la trezorerie, casa in lei
8. Conturi la institutii de credit
9. Datorii catre bugete
ART. 3. Comisia de inventariere va efectua inventarierea patrimoniului public si privat al
comunei Urecheni cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in perioada 28.11.2016 –
27.12.2016.
ART 4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor si institutiilor
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.309
Din 28.11.2016

privind constituirea Comisiei de casare /declasare a mijloacelor fixe
sau obiectelor de inventar din cadrul unităţii administrativ-teritoriale
comuna Urecheni, judeţul Neamt pentru anul 2016

Primarul comunei Urecheni, judeţul Neamt,Tanaselea Ion;
Având în vedere :
• prevederile art. 21, 22 şi 23 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările
şi completările ulterioare ;
• prevederile cap.5 alin.5.15 din Hotărârea Guvernului nr.841/1995
privind procedurile de transmitere fara plată si de valorificare a
bunurilor apartinind institutiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare ;
• prevederile cap.III pct.. 21, 22, 23 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr.
909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa
Guvernului nr.54/1997 ;
• prevederile art. 1 - 4 din Ordonanța Guvernului nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si
valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al
statului si al unitatilor administrativ-teritoriale ;
• prevederile anexei la Hotărârea Guvernului nr.2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicata cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se constituie Comisia de casare/declasare a mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar din cadrul unităţii administrativ-teritoriale comuna
Urecheni, judeţul Neamt pentru anul 2016 ;
Art.2 Comisia va avea următoarea componenţă :
1. Zama Ionut Ghiocel consilier superior –presedinte comisie
2. Manole Carmina consilier superior- membru
3. Tanaselea Dorel referent superior-membru

Art.3 Comisia de casare/declasare a mijloacelor fixe sau obiectelor de
inventar din cadrul unităţii administrativ-teritoriale a comunei Urecheni,
judeţul Neamt îşi va desfăşura activitatea după încheierea procesului de
inventariere anuală ;
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta dispoziţie va fi comunicată
autorităților, instituțiilor publice și 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 314
din 06.12.2016
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Noiembrie 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 23 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Noiembrie 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.315
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav reprezentantului legal a
minorului Burdulea Ioan
Din 06.12.2016
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.2063/06.12.2016,
emis de Comisia pentru protectia copilului Neamt, cererea doamnei Apreutesei Elena in
calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Burdulea Ioan, inregistrata cu
nr.7863/06.12.2016 precum si referatul de specialitate al doamnei consilier superior Manole
Carmina ;
Avand in vedere prevederile art.61, alin 1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.63. alin.1, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.63, alin.1, lit.c cu trimitere la alin.4, lit.a din legea mai sus mentionata ;
- art.63, alin 1 lit.d cu trimitere la alin.5, lit c si la art.36, alin 6, lit.a, punctul 2
din acelasi act normativ;
- art.42, alin (4), art.43 alin (1), (2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind
promovarea si drepturile persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.68, alin.1,din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se acorda doamnei Apreutesei Elena in calitate de reprezentant legal al persoanei cu
handicap grav Burdulea Ioan, domiciliata in comuna Urecheni,sat Ingaresti, judetul Neamt,
C.N.P. 2761022274782,o indemnizatie lunara in cuantum de 969 lei, incepand cu 06.12.2016
pentru o perioada de 12 luni..
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la indeplinire prevederile art.1 din
aceasta dispozitie.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei in cauza,iar dispozitia va fi
transmisa celor in drept.
Primar,
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 316
Din 09.12.2016
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
19.12.2016 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
Ianuarie 2017.
2. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului general consolidat
pe anul 2016.
3. Proiect de hotarare privind scaderea din evidenta analitica pe platitor a
unei persoane fizice decedate.
4. Proiect de hotarare privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea
prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
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 317
DIN 22.12.2016
privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu lemne unor familii si persoane
singure cu venituri reduse din comuna Urecheni, pentru perioada 01.12.2016-31.03.2017

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 01.12.2016, 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 01.12.2016-31.03.2017, cuantumul lunar al ajutorului este de 54 lei/lună,
valoarea totală a ajutorului pentru încălzire aferentă perioadei susmenţionate este de 216 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
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R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 318
DIN 29.12.2016
privind numirea in functia publica de executie de consilier clasa I, grad profesional
asistent in cadrul Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului din aparatul de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt a doamnei Apostol Irina-Evelina si
stabilirea drepturilor salariale

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
-prevederile art 62 alin (3) din Legea Nr 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,
republicata (rev 2) cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii-cadru Nr 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri
publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art 76 si 77 din Hotararea Guvernului Romaniei Nr 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Tinand cont de rezultatele consemnate in Raportul final al concursului (anexa nr 2b) Nr

din

22.12.2016 prin care a fost declarat “ADMIS” candidatul APOSTOL IRINA-EVELINA pentru
ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional asistent in
cadrul Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judetul Neamt;
În temeiul prevederilor art 63 alin (1) lit (d) şi alin (5) lit (e) precum şi ale art 68 alin (1) 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 03.01.2017, doamna Apostol Irina-Evelina se numeste in functia
publica de executie de consilier clasa I, grad profesional asistent, gradatia 0, clasa de salarizare
27, coeficient de ierarhizare 1,90 in cadrul Compartimentului Urbanism Amenajarea Teritoriului
din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt .
Art.2 Cu aceeasi data va beneficia de un salariu brut lunar de 1412 lei.
Art.3 Fisa postului este anexata la prezenta dispozitie.
Art.4 Prezenta dispozitie poate fi contestata în conformitate cu prevederile legii 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5 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,
email primaria_urecheni@yahoo.com
DISPOZITIA NR.319
DIN 30.12.2016
privind programarea efectuarii concediilor de odihna in anul 2017 pentru angajatii aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni
Tănăselea Ion - primar al comunei Urecheni, judeţul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art 9 din Hotarirea Guvernului Romaniei Nr 250/1992 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia
publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;
- prevederile art 143 din Legea nr 53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art 35 din Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art 61 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 68 alin. (1 ), art 115 alin (1) lit (a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se stabileste programarea efectuarii concediilor de odihna in anul 2017 pentru angajatii aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni conform graficului de programare anexa la prezenta
dispozitie.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza primarul comunei, compartimentul
financiar-contabil si secretarul comunei.
Art.3 Secretarul comunei Urecheni va comunica prezenta dispoziţie tuturor persoanelor si institutiilor
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 320
Din 30.12.2016
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Tanaselea Mihai
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 01.01.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Tanaselea Mihai, domiciliat in sat Urecheni, Strada Biserica veche, Nr 88,
comuna Urecheni, judetul Neamt,CNP 1700317274819, urmare a neefectuarii orelor de munca si
neactualizarii 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

