R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 63
Din 02.03.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Tanaselea
Stefana
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 Stefana;
Adresa Nr 1279/27.02.2017 de la A.J.P.S Neamt;
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, precum si a OUG Nr
93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea;
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 Stefana, domiciliata in sat Urecheni, strada Bisericii, Nr 5, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2661209173152. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere:- peste
20 absente nemotivate ale copilului Tanaselea Andrei Cristian ;
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

jurist,
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 64
DIN 02.03.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Filip Constantin
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina temeiul
prevederilor art 8 alin (4) din OUG Nr 93/2016 prin care se propune modificarea
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Filip Constantin;
 Adresa Nr 1279/27.02.2017 de la AJPS Neamt;
 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;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

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 Filip Constantin, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Principala ,Nr 120 comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1570808274798, de la 150 lei/lunar pentru un 2 copii la 75
lei/lunar pentru 1 copil prin excluderea din dosar a copilului Filip Maria pentru inregistrarea a
mai mult de 20 absente nemotivate in semestrul 1 an scolar 2016-2017.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
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,
jurist
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 65
DIN 02.03.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Pascu Ioan
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina temeiul
prevederilor art 8 alin (4) din OUG Nr 93/2016 prin care se propune modificarea
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Pascu Ioan;
 Adresa Nr 1279/27.02.2017 de la A.J.P.S Neamt;
 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;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

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 Pascu Ioan, cu domiciliul în sat Urecheni, strada Principala, Nr 36 comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1620222274817, de la 328 lei/lunar pentru un 3 copii la 246 lei/lunar pentru
2 copii prin excluderea din dosar a copilului Pascu Ana-Maria pentru inregistrarea a mai mult de
20 absente nemotivate in semestrul 1 an scolar 2016-2017..
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
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,
jurist
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 66
DIN 02.03.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Boboc Octav
Albert
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina temeiul
prevederilor art 8 alin (4) din OUG Nr 93/2016 prin care se propune modificarea
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Boboc Octav Albert;
 Adresa Nr 1279/27.02.2017 de la A.J.P.S Neamt;
 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;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

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 Boboc Octav Albert, cu domiciliul în sat Urecheni, comuna Urecheni, judeţul Neamţ,
CNP 1880312271707, de la 246 lei/lunar pentru un 3 copii la 164 lei/lunar pentru 2 copii prin
excluderea din dosar a copilului Boboc Iulia-Catalina, pentru inregistrarea a mai mult de 20
absente nemotivate in semestrul 1 an scolar 2016-2017..
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
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,
jurist
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 67
Din 03.03.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Trandafir
Sevastian
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 Trandafir Sevastian;
Prevederile Legii nr 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile OUG nr 65/2014 privind completarea unor acte normative, precum si a OUG Nr
93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea acordarii unor beneficii de asistenta
sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea;
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 01.03.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Trandafir Sevastian, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 151, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1570922274817. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere:- Minorii au fost inscrisi la Scoala Speciala pentru deficiente de intelect-Tg Neamt ;
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

jurist,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 68
din 06.03.2017
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Februarie 2017

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

D I S P U N:
Art. 1. Se dispune acordarea tichetelor sociale, in scopul stimularii participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pentru un număr de 21 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Februarie 2017 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

jurist
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 70
Din 08.03.2017
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a
cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de
stat
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Urmare a solicitarii Nr 253 /07.03.2017 facuta de catre Directorul Scolii Gimnaziale Urecheni
domnul profesor Tanaselea Mihai-Marcel;
Avand in vedere prevederile H.G.R Nr 569/2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la
si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul
preuniversitar de stat;
În temeiul prevederilor art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit (a) din Legea administraţiei
publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se aproba decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor
didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care isi
desfasoara activitatea la Scoala Gimnaziala Urecheni in suma totala de 1327 lei pentru luna
Februarie 2017 conform anexei nr 1 la prezenta dispozitie.
Art.2 Compartimentul financiar contabil al Primariei comunei Urecheni va aduce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
Art.3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispozitii persoanelor si autoritatilor
interesate.
Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
jurist
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 71
Din 08 .03.2017
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
16.03.2017 ora 1400 la sediul Primariei Urecheni, Birou Primar, cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
Aprilie 2017.
2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general consolidat
pentru anul 2017.
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al
achizitiilor publice.
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii in anul 2017 a
excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului
bugetar aferent anului 2016.
5. Raport de activitate 2016 consilier local Manole Gheorghe.
6. Raport de activitate 2016 consilier local Macarie Constantin.
7. Raport de activitate 2016 consilier local Tanaselea Mihai-Marcel.
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 72
Din 14.03.2017
privind majorarea cuantumului brut al salariilor de baza asistentilor personali din cadrul
Primariei Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-prevederile Legii Nr 250/2017 privind aprobarea OUG Nr 20/2016 pentru modificarea si
completarea OUG Nr 57/2015;
-referatul intocmit de catre doamna consilier superior Vartolomei Maria din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni precum si, tabelul cuprinzand
majorarile salariale conform prevederilor legale susmentionate intocmit de catre doamna
Vartolomei Maria-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 cuantumul brut al salariilor de baza de care
beneficiaza asistentii personali angajati cu contract individual de munca din cadrul Primariei
comunei Urecheni conform anexei la prezenta dispozitie.
Art.2 Incepand cu aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare prezentei dispozitii.
Art.3 De ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza Compartimentl financiar
contabil din cadrul Primariei comunei Urecheni.
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.73
Din 14.03.2017
pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Marcu Petrea -persoana cu
handicap grav
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-art 30 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotararea de Guvern Nr 268/2007;
- Certificatul de deces seria DC nr 465304 eliberat de catre Primaria Piatra Neamt pentru
defunctul Marcu Petrea;
-referatul domnei Manole Carmina din cadrul Compartimentului de asistenta sociala al
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit (d), alin 5 lit (c ) , art 68 alin (1) si art 115 alin
(1) lit (a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 11.03.2017 inceteaza plata indemnizatiei lunare pentru
persoanele cu handicap grav cuvenita domnului Marcu Petrea, identificat prin CNP
1340919274792 , urmare a decesului acestuia.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata compartimentului financiar contabil, consilierului
superior cu atributii privind asistenta sociala din cadrul aaratului de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si Institutiei Prefectului judetul Neamt.
Art.3 Dispozitia poate fi contestata conform prevederilor Legii nr 554/2004 privind
contenciosul administrativ.

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. 74
Din 23.03.2017
privind prelungirea acordarii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
reprezentantului legal a minorei Irimia Gabriela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.372/21.03.2017,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt, cererea doamnei
Irimia Silvia in calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Irimia Gabriela,
inregistrata cu nr.2217/22.03.2017 precum si referatul de specialitate al doamnei consilier
superior Manole Carmina ;
Avand in vedere prevederile art.61, alin 1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.63. alin.1, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.63, alin.1, lit.c cu trimitere la alin.4, lit.a din legea mai sus mentionata ;
- art.63, alin 1 lit.d cu trimitere la alin.5, lit c si la art.36, alin 6, lit.a, punctul 2
din acelasi act normativ;
- art.42, alin (4), art.43 alin (1), (2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind
promovarea si drepturile persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.68, alin.1,din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se aproba prelungirea acordarii, doamnei Irimia Silvia in calitate de reprezentant
legal al persoanei cu handicap grav Irimia Gabriela, domiciliata in comuna Urecheni,sat
Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 2670328274780, a indemnizatiei lunare pentru persoanele cu
handicap grav in cuantum de 1065 lei/lunar, pentru o perioada de 12 luni.
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la indeplinire prevederile art.1 din
aceasta dispozitie.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei in cauza,iar dispozitia va fi
transmisa celor in drept.
Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR.75
Din 23.03.2017
privind prelungirea acordarii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
reprezentantului legal a minorei Irimia Mihaela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.371/21.03.2017,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt, cererea domnului
Irimia Dorel in calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Irimia Mihaela,
inregistrata cu nr.2215/22.03.2017 precum si referatul de specialitate al doamnei consilier
superior Manole Carmina ;
Avand in vedere prevederile art.61, alin 1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.63. alin.1, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.63, alin.1, lit.c cu trimitere la alin.4, lit.a din legea mai sus mentionata ;
- art.63, alin 1 lit.d cu trimitere la alin.5, lit c si la art.36, alin 6, lit.a, punctul 2
din acelasi act normativ;
- art.42, alin (4), art.43 alin (1), (2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind
promovarea si drepturile persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.68, alin.1,din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se aproba prelungirea acordarii domnului Irimia Dorel in calitate de reprezentant
legal al persoanei cu handicap grav Irimia Mihaela, domiciliat in comuna Urecheni,sat
Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 1560707274814,a indemnizatiei lunare pentru persoanele cu
handicap grav in cuantum de 1065 lei/lunar, pentru o perioada de 12 luni.
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la indeplinire prevederile art.1 din
aceasta dispozitie.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei in cauza,iar dispozitia va fi
transmisa celor in drept.
Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR. 76
Din 23.03.2017
pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Ionita Niculae -persoana cu
handicap grav
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-art 30 alin (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin
Hotararea de Guvern Nr 268/2007;
- Cererea domnului Ionita Niculae prin care solicita incetarea platii indemnizatiei
motivate de faptul ca si-a mutat domiciliul in judetul Ilfov;
-referatul domnei Manole Carmina din cadrul Compartimentului de asistenta sociala al
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
In temeiul prevederilor art.63, alin.1, lit (d), alin 5 lit (c ) , art 68 alin (1) si art 115 alin
(1) lit (a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.03.2017 inceteaza plata indemnizatiei lunare pentru
persoanele cu handicap grav cuvenita domnului Ionita Niculae, identificat prin CNP
1371111400431 , urmare a solicitarii acestuia.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata domnului Ionita Niculae, Compartimentului
financiar contabil, consilierului superior cu atributii privind asistenta sociala din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni precum si Institutiei Prefectului
judetul Neamt.
Art.3 Dispozitia poate fi contestata conform prevederilor Legii nr 554/2004 privind
contenciosul administrativ.

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 77
Din 28.03.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Marcu Vasile
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Marcu Vasile 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;
Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea
unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
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 01.04.2017 se stabileste pentru familia titularului Marcu Vasile,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Principala, Nr 187, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1691119274807 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 48 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 78
DIN 28.03.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Barbieru
Gheorghe
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina temeiul
prevederilor art 8 alin (4) din OUG Nr 93/2016 prin care se propune modificarea
cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Barbieru Gheorghe;
 Adresa Nr 1279/27.02.2017 de la A.J.P.S Neamt;
 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;



prevederile OUG Nr 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificarea
acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea stabilirea unor
masuri bugetare pentru acestea;

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 01.04.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Barbieru Gheorghe, cu domiciliul în sat Ingaresti, Strada Principala, Nr 96, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1550214270615, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 82
lei/lunar pentru 1 copil prin excluderea din dosar a copilului Barbieru Carolina-Iustina, pentru
inregistrarea a mai mult de 20 absente nemotivate in semestrul 1 an scolar 2016-2017.
Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia ca in cazul in care intervin
modificari cu privire la componenta familiei si/ sau la veniturile realizate de catre membrii din
dosar sa comunice in scris primarului comunei in termen maxim de 15 zile modificarile
intervenite.
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

