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 1
din 05.01.2017
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Decembrie 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 Decembrie 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
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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,

DISPOZIȚIA NR 2
DIN 12.01.2017
privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Urecheni pe perioada efectuarii
concediului de odihna de catre primarul comunei Urecheni.

Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
In baza prevederilor art 57 alin (2) si art 65 din Legea Nr 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art 68 alin (1) coraborat cu art 115 alin (1) lit (a) din Legea
administrației publice locale Nr 215/2001 republicată cu modificările și completările
ulterioare;

DISPUN:
Art 1 Pe perioada efectuarii concediului de odihna 16.01.2017-21.01.2017 de catre
primarul comunei Urecheni domnul Tanaselea Ion , toate atributiile acestuia vor fi
exercitate de catre domnul Spatariu Gheorghe viceprimarul comunei Urecheni.
Art 2. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție viceprimarului comunei
Urecheni domnul Spatariu Gheorghe precum și tuturor autorităților și persoanelor
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. 3/12.01.2017
privind acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare de 15% din salariul de bază, doamnei
Apostol Irina Evelina consilier asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, jud. Neamt
Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, judeţul Neamt, având în vedere;
• referatul înregistrat sub nr. 125/11.01.2017;
• buletinul de determinare prin expertizare a condiţiilor de muncă 304/16258/2015 emis de
Societatea Nationala de Radiocomunicatii SA/Sucursala DR. Iasi;
• prevederile art. 1 din Anexa I, capitolul I, lit. B din Legea nr. 284/2010 – Legea- Cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
• prevederile art. 1 din Anexa I, capitolul II, lit. L din Legea nr. 284/2010 – Legea- Cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi
completările ulterioare:

Dispune:
Art. 1 – Începând cu luna Ianuarie 2017, se aprobă acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare în
procent de 15% din salariul de bază doamnei Apostol Irina Evelina consilier asistent, Compartiment
Urbanism si Amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, jud. Neamt.
Art. 2 – Compartimentul financiar contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 3 – Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului
JudeţuluiNeamt, Compartimentului financiar contabil, precum şi personalului din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Urecheni.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 4
DIN 19 .01.2017
privind stabilirea planificarii de recuperare de catre functionarii publici si a personalului
contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni a zilei de 23 ianuarie 2017, stabilita ca zi
libera
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr 28/18.01.2017 privind stabilirea zilei de 23
Ianuarie 2017 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 23 Ianuarie 2017, stabilita ca zi libera se recupereaza de catre functionarii publici
si a personalului contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni prin prelungirea programului
de lucru in perioada 25.01.2017-31.01.2017.
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,

D I S P O Z I T I A NR 5
Din 20.01.2017
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local
Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (1), art 40 alin.(1) si (2) si ale art. 68 alin.(1)
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

DISPUN
Art.1 Se convoaca Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara in data de
31.01.2017 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
Februarie 2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes
local in anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Raport de activitare secretar UAT Urecheni pentru anul 2016.
4. Proiect de hotarare privind împuternicirea primarului comunei Urecheni pentru
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei
pentru anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2017.

6. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta Urecheni.
7. Raport privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor si masuri de
inbunatatire a acestora pe anul 2016.
8. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

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

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 6
Din 25.01.2017
privind acordarea ajutorului social pentru titulara Bordianu Teodorina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Bordianu Teodorina 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 01.02.2017 se stabileste pentru titular Bordianu Teodorina, domiciliata
in Sat Urecheni, Strada Biserica Veche, Nr 48, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2620430274795 un ajutor social in cuantum de 142 lei /lunar pentru 1 persoana.
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 16 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 7
Din 25.01.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Calin Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Calin Gheorghe 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 01.02.2017 se stabileste pentru familia titularului Calin Gheorghe,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Paraului, Nr 40, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1520406274797 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 32 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 8
Din 25.01.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Grosu Dorel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Grosu Dorel 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 01.02.2017 se stabileste pentru familia titularului Grosu Dorel,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Biserica Veche, Nr 5, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1710614274801 un ajutor social in cuantum de 442 lei /lunar pentru 4 persoane.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore, pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.
Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.

Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 56 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 9
Din 25.01.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Vînturache Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Vînturache Mihai 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 01.02.2017 se stabileste pentru familia titularului Vînturache Mihai,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Biserica veche, Nr 45, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1580205274796 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 32 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 10
DIN 25.01.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Anghel Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Anghel 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 01.01.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Anghel Gheorghe, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, Nr 159, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1711028224528, 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 11
Din 25.01.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Vînturache
Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Vînturache Gheorghe 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 01.02.2017 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Vînturache Gheorghe, domiciliat in Sat Urecheni, strada Biserica Veche, nr 83
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1530822274791 de la 357 lei/lunar pentru 3 persoane 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 32 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,
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 12
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Andrei Victor
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Andrei Victor 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;
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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Andrei Victor, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Principala, Nr 34, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1660903274788, de la 82 lei/lunar pentru 1 copil la 75 lei/lunar
pentru 1 copil din cauza modificarii veniturilor salariale incepand cu data de 01.02.2017.

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 13
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Bouariu PetruRadu
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Bouariu Petru Radu 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;
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 01.01.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Bouariu Petru Radu, cu domiciliul în sat Ingaresti, strada Primaverii, Nr 1, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1801009271692, de la 82 lei/lunar pentru 1 copil la 164 lei/lunar
pentru 2 copii din cauza modificarii componentei familiale.

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 14
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Doboseru Ionela
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea doamnei Doboseru Ionela 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;
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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Doboseru Ionela, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Paraului, Nr 3, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2880105270825, de la 164 lei/lunar la 150 lei/lunar din cauza
modificarii veniturilor salariale incepand cu data de 01.02.2017.

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 15
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Nechita Iulian
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Nechita Iulian 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;
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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Nechita Iulian, cu domiciliul în sat Ingaresti, strada Primaverii, Nr 5A, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1870717271741, de la 82 lei/lunar pentru 1 copil la 75 lei/lunar
pentru 1 copil din cauza modificarii veniturilor salariale incepand cu data de 01.02.2017.

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 16
DIN 25.01.2017
privind modificarea componentei membrilor dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei
domnului Nemtanu Constantin
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Nemtanu Constantin 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;
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 01.02.2017 se modifica componenta membrilor dosarului de alocaţie
pentru susţinerea familiei domnului Nemtanu Constantin, cu domiciliul în sat Urecheni, strada
Sosea Timisesti, Nr 89, comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1590528274807, de la 5
persoane la 4 persoane, numita Nemtanu Florentina a implinit varsta de 18 ani, cuantumul
alocatiei de sustinere fiind de 328 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 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 17
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Poiana Mihai
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Poiana Mihai 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;
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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Poiana Mihai, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Catuna, Nr 78, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1760128274798, de la 164 lei/lunar la 150 lei/lunar din cauza modificarii
veniturilor salariale incepand cu data de 01.02.2017.

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 18
Din 25 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Ionel Neculai
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 Ionel Neculai;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Ionel Neculai, domiciliat in sat Urecheni, strada Nucului, Nr 9, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1610807090096 . Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:numitul Ionel Alexandru-Catalin a inplinit 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,
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 19
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Mihai Valerian
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Mihai Valerian 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;
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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Mihai Valerian, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Paraului, Nr 24, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1790311274808, de la 164 lei/lunar pentru 2 copii la 150
lei/lunar pentru 2 copii din cauza modificarii veniturilor salariale incepand cu data de
01.02.2017.

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 20
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Rotariu Marius
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Rotariu Marius 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;
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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Rotariu Marius, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Catuna, Nr 13, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1801103275865, de la 164 lei/lunar pentru 2 copii la 150 lei/lunar pentru 2
copii din cauza modificarii veniturilor salariale incepand cu data de 01.02.2017.

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 21
Din 25.01.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Tanaselea Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Tanaselea Mihai 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 01.02.2017 se stabileste pentru familia titularului Tanaselea Mihai,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Biserica Veche, Nr 88, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1700317274819 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 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 22
DIN 25.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Bordeanu
Romica
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Bordeanu Romica inregistrata 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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Bordeanu Romica, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 97
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1710329274789, de la 246 lei/lunar pentru un 3 copii la
164 lei/lunar pentru 2 copii, Bordeanu Andreea Denisa 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 23
DIN 26.01.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularei Vasiloi Dumitrela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea doamnei Vasiloi Dumitrela 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 01.01.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularei Vasiloi Dumitrela, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 14, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2940415271720, pentru 1 copil, în cuantum de 107 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 24
Din 26.01.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Vasiloi Dumitrela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Vasiloi Dumitrela 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 01.02.2017 se stabileste pentru familia titularei Vasiloi Dumitrela,
domiciliata in Sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 14, comuna Urecheni, judetul Neamt,
CNP 2940415271720 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 32 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 25
DIN 26.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Istrate Mariana
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea doamnei Istrate Mariana inregistrata 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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Istrate Mariana, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Valeni, Nr 7 comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2660215040041, de la 306 lei/lunar pentru un 3 copii la 204 lei/lunar pentru
2 copii, Istrate Cosmin Ioan 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 26
Din 26.01.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularei Tanasa Rodica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Tanasa Rodica 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 01.02.2017 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularei Tanasa Rodica, domiciliata in Sat Urecheni, strada Principala, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 2640614274780 de la 255 lei/lunar pentru 2 persoane la 142 lei/lunar pentru 1
persoana conform solicitarii titularei dosarului de ajutor social.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularei si titulara au obligatia de a presta
lunar un numar de 16 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,
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 27
Din 27.01.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularei Voicu Crina-Adina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Voicu Crina-Adina 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 01.02.2017 se stabileste pentru familia titularei Voicu Crina-Adina,
domiciliata in Sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 77, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
2960413225925 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 32 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 28
DIN 27.01.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Buraga Mihai
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 cererea domnului Buraga Mihai 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 01.02.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Buraga Mihai, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 135, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1740618274786, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 82
lei/lunar pentru 1 copil, intrucat Buraga Ioan-Nicolae 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 29
Din 27.01.2017
privind majorarea cuantumului brut al salariilor de baza cu un procent de 20% pentru
personalul Primariei comunei Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-prevederile art 1 alin (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta Nr 2/06.01.2017 privind unele
masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative;
-referatul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni precum si, tabelul cuprinzand majorarile salariale conform
prevederilor legale susmentionate intocmit de catre doamna Tanaselea Coca-consilier superior in
cadrul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei
Urecheni;
În temeiul prevederilor art 63 alin (1) lit (c ) ,alin (4) lit (a) , 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 01.02.2017 se majoreaza cu un procent de 20% cuantumul brut al
salariilor de baza de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice din cadrul Primariei
comunei Urecheni, fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
Art. 2 Cu aceeasi data se majoreaza cu un procent de 20% cuantumul sporurilor, indemnizatiilor
si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut

de care beneficiaza personalul prevazut la art 1 in masura in care personalul isi desfasoara
activitatea in aceleasi conditii.
Art. 4 Nu beneficiaza de aceasta majorare primarul si viceprimarul comunei Urecheni
Art. 5 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 30
DIN 31.01.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Dragusanu Ionut- Paul
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Dragusanu Ionut- Paul 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 01.01.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Dragusanu Ionut-Paul, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica Veche, Nr 114,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1900317225905, 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 31
Din 31.01.2017
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Boboc OctavAlbert
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 01.02.2017 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Boboc Octav-Albert , domiciliat in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 1880312271707.

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 32
Din 31.01.2017
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Trandafir
Sevastian
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 01.02.2017 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Trandafir Sevastian, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 151, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1570922274817.

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 33
Din 31.01.2017
privind incetarea ajutorului social pentru familia titularului Marcu Vasile
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 01.02.2017 inceteaza ajutorul social pentru familia titularului Marcu
Vasile, domiciliat in Sat Urecheni, strada Principala, Nr 187, comuna Urecheni, judetul Neamt,
CNP 1691119274807, 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 34
Din 31 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Boboc Ion
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 Boboc Ion;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Boboc Ion, domiciliat in sat Urecheni, strada Teilor, Nr 7, comuna Urecheni, judetul
Neamt, CNP 1650119274782 drept suspendat prin Dispozitia Nr 248/07.10.2016. 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,
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 35
Din 31 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Rosca Marcela
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 Rosca Marcela;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Rosca Marcela, domiciliata in sat Urecheni, strada Rachitele, Nr 4, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2750921274783 drept suspendat prin Dispozitia Nr 274/31.10.2016.
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,
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 36
Din 31 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Baban DoinaCarmen
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 Baban Doina-Carmen;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Baban Doina-Carmen, domiciliata in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 52, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2790502134050 drept suspendat prin Dispozitia Nr
275/31.10.2016. 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,
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 37
Din 31 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Trandafir Larisa
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 Trandafir Larisa;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Trandafir Larisa, domiciliata in sat Urecheni, strada Maciesului, Nr 1, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2980416226809 drept suspendat prin Dispozitia Nr
290/31.10.2016. 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,
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 38
Din 31 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Spatariu
Florentina
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 Spatariu Florentina;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Spatariu Florentina, domiciliata in sat Urecheni, strada Morii, Nr 14, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2900414090067 drept suspendat prin Dispozitia Nr 288/31.10.2016.
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,
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 39
Din 31 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Asaftei
Dumitru
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 Asaftei Dumitru;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Asaftei Dumitru, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 115, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1830220271710 drept suspendat prin Dispozitia Nr
287/31.10.2016. 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 40
Din 31.01.2017
privind incetarea ajutorului social pentru titularul Stoica Iulian
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 01.02.2017 inceteaza ajutorul social pentru titularul Stoica Iulian,
domiciliat in Sat Urecheni, strada Dealul Hanului, Nr 22, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1871002274098, 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,

DISPOZIŢIA NR 41
DIN 31.01.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Dragusanu CristiDumitrel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Dragusanu Cristi-Dumitrel 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 01.01.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Dragusanu Cristi-Dumitrel, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica Veche, Nr
114, comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1950519271692, 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 42
Din 31.01.2017
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Balan RoxanaMaria
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 01.02.2017 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
doamnei Balan Roxana-Maria, domiciliata in sat Urecheni, strada Maciesului, Nr 1,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2970208271720.

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 43
Din 31.01.2017
privind suspendarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Florea Dragos
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 01.02.2017 se suspenda plata alocatiei pentru sustinerea familiei
domnului Florea Dragos, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna , Nr 131, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1900526271711.

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 44
Din 31 .01.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Tanaselea
Floarea
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 Floarea;
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 01.02.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei, Tanaselea Floarea domiciliata in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 72, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2660421274808. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere:- numita Tanaselea Rebeca- Emilia implineste varsta 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,
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 45
Din 31.01.2017
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia domnului
Murarescu Culita
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 01.02.2017 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Murarescu Culita, domiciliat in sat Urecheni, strada Nucului, Nr 7 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1670819274813,- motivul: neactualizarea dosarului de ajutor social si
neefectuarea orelor de munca..
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 46
Din 31.01.2017
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia domnului Pascu
Emil
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 01.02.2017 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Pascu Emil, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 26 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1660722274818,- 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 47
Din 31.01.2017
privind suspendarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia doamnei Tanaselea
Vasilica
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 01.02.2017 se suspenda dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titulara, Tanaselea Vasilica domiciliata in sat Urecheni, strada Dealul Hanului, Nr 23, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2690610274780,- 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 48
DIN 31.01.2017
privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Marcu Iulia din functia
de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Paval Aurelia
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere: Certificatul de incadrare in grad de handicap Nr 86638/17.01.2017 pe
numele Paval Aurelia, cererea doamnei Marcu Iulia precum si, referatul intocmit de catre
doamna Manole Carmina din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
In conformitate cu prevederile art 58 alin (2) si art 65 alin (1) din codul muncii-legea nr
53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art 63 alin (1) lit (d) coroborat cu alin (5) lit (e ) si art 68 alin (1)
coroborat cu art 115 alin (1) lit (a) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:
Art. 1 Incepind cu data de 01.02.2017 inceteaza contractul individual de munca nr
71/29.01.2016 al doamnei Marcu Iulia din functia de asistent personal al persoanei cu handicap
grav Pavel Aurelia ca urmare a emiterii Certificatului de incadrare in grad de handicap Nr
86638/2017 persoana cu handicap grav nemai beneficiind de asistent personal, prin concediere
pentru motive care nu tin de persoana acestuia, respectiv desfiintarea locului de munca ocupat de
salariat.

Art. 2 Dispozitia poate fi contestata conform prevederilor Legii nr 544/2004 privind Legea
contenciosului administrativ.
Art. 3 Compartimentul financiar-contabil si secretarul comunei vor duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
Art.4 Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta dispozitie persoanei
nominalizate precum si tuturor institutiilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

