R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 102
DIN 28.04.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Dragusanu IonutPaul
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 Dragusanu Ionut-Paul;
 prevederile Legii 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 01.05.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Dragusanu Ionut-Paul, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica veche, Nr 114,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1900317225905, de la 82 lei/lunar pentru un 1 copil la 75
lei/lunar pentru 1 copil datorat de, modificarea veniturilor familiale.
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

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 103
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Stangu Mihai
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 Stangu Mihai;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Stangu Mihai, domiciliat in sat Ingaresti, strada Primaverii, Nr 3, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1880907271723. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: nu a
furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 104
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tirsa Florin
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 Tirsa Florin;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Tirsa Florin, domiciliat in sat Ingaresti, strada Principala, Nr163, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1700419274818. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: nu a
furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 105
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Tanaselea Ionel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Referatul intocmit de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care propune incetarea dreptului la alocatie
pentru sustinerea familiei titularului Tanaselea Ionel;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Tanaselea Ionel, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 49, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1770602274789. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: nu a
furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 106
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Rusu Eugenia
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 Rusu Eugenia;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Rusu Eugenia, domiciliata in sat Ingaresti, strada Principala, Nr 43, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2871224271696. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: nu a
furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 107
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Horghidan
Gheorghe
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 Horghidan Gheorghe;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Horghidan Gheorghe, domiciliat in sat Urecheni, strada Catuna, Nr 81, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1881204170089. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: nu a furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 108
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Hinganescu
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 Hinganescu Dumitru;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Hinganescu Dumitru, domiciliat in sat Urecheni, strada Bisericii, Nr 11, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1641009204099. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: nu a furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 109
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Popa Mihai
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 Popa Mihai;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Popa Mihai, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala, Nr 43, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1731114274781. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: nu a
furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 110
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Lisman
Magdalena
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 Lisman Magdalena;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Lisman Magdalena, domiciliata in sat Urecheni, strada Teilor, Nr 15, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2800213275865. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: nu a
furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 111
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Miron MarianMihai
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 Miron Marian-Mihai;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Miron Marian-Mihai, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 55, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1891118271705. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: nu a furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 112
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Nechita 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 prin care propune incetarea dreptului la alocatie
pentru sustinerea familiei titularului Nechita Iulian;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Nechita Iulian, domiciliat in sat Ingaresti, strada Primaverii, Nr 5A, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1870717271741. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: nu a
furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 113
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Arsenie Danut
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 Arsenie Danut;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Arsenie Danut, domiciliat in sat Urecheni, strada Drumul Targului, Nr 12, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1730807274795. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: nu a furnizat informatii despre veniturile familiale;
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 115
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Curteanu
Sorin- Gabriel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Referatul intocmit de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Urecheni prin care propune incetarea dreptului la alocatie
pentru sustinerea familiei titularului Curteanu Sorin-Gabriel;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Curteanu Sorin-Gabriel, domiciliat in sat Urecheni, strada Principala, Nr 176, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1871109225897. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: nu a furnizat informatii despre veniturile familiale;
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,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 116
din 03.05.2017
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Aprilie 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 Aprilie 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

consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
D I S P O Z I Ţ I A Nr 117
din 04.05.2017
privind stabilirea unor masuri pentru remedierea deficientelor constatate in urma Misiunii de
verificare AM MDRAPFE si OIPSI desfasurata in perioada 24-28 aprilie 2017 pentru
proiectul Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitaţii si serviciilor de
administraţie publică la nivelul regiunii nord din judeţul Neamţ, cod SMIS 48425.

Tanaselea Ion – primar al comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-Procesul verbal Nr 2850/24.04.2017 incheiat cu ocazia Misiunii de verificare AM
MDRAPFE si OIPSI desfasurata in data de 24.04.2017 la sediul Primariei comunei Urecheni;
- Deficientele constatate si inscrise in procesul verbal susmentionat.
- Lista de verificare privind vizita de durabilitate pentru beneficiarii proiectului Sistem
informatic integrat pentru gestionarea activitaţii si serviciilor de administraţie publică la nivelul
regiunii nord din judeţul Neamţ, cod SMIS 48425 lista care cuprinde deficientele constatate,
masurile de remediere si termenele stabilite pentru remedierea acestor deficiente;
În conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1), lit „a” „c” si „d” 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. Pentru remedierea deficientelor constatate in urma Misiunii de verificare AM
MDRAPFE si OIPSI desfasurata in data de 24.04.2017 la sediul Primariei comunei Urecheni in
calitate de beneficiara a proiectului Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitaţii si
serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii nord din judeţul Neamţ, cod SMIS 48425 se
stabilesc masurile prevazute la anexa Nr 1 la prezenta dispozitie.
Art.2. Masurile stabilite in prezenta dispozitie vor fi duse la indeplinire de persoanele
nominalizate in termenele stabilite.
Art. 3. Neaducerea la indeplinire a masurilor la termenele stabilite in prezenta dispozitie
constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta, persoanelor şi instituţiilor interesate.

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

consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

D I S P O Z I T I A NR 118
Din 09.05.2017
privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local
Urecheni

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (4), 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 de indata in data de
09.05.2017 ora 0900, la sediul Primariei Urecheni, Biroul primarului cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind implementarea și aprobarea indicatorilor
tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investitie
”Modernizare si dotare Camin cultural in satul Urecheni, comuna
Urecheni, judetul Neamț”

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, județul Neamț.
3. Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice
vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.

4. Proiect de hotarare cu privire privind aprobarea Planului de
ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni pentru anul 2017 .
5. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.

PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 119
Din 09.05.2017
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 440 /09.05.2017 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 910 lei pentru luna
Aprilie 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,
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 121
DIN 22.05.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Tanase Mihai
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 Tanase Mihai;
 prevederile Legii 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 01.06.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Tanase Mihai, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 54, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1610220274805, de la 246 lei/lunar pentru un 3 copii la 164 lei/lunar pentru
2 copii motivat de; Tanase Marius Ionut a implinit varsta de 18 ani.
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

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 122
DIN 22.05.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Chelariu Toader
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Chelariu Toader 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 precum si 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. Începând cu data de 01.06.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Chelariu Toader, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 100, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1710304274784, pentru 1 copil, în cuantum de 82 lei lunar.

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 se poate ataca la Tribunalul Neamţ în termen de 30 zile de la
comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu completările
şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art 4. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 123
DIN 22.05.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Miron Marian-Mihai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Miron Marian-Mihai însoţită de acte doveditoare, ancheta socială
precum referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
Compartimentului asistenţă socială;

-prevederile art 1 alin (1) şi (2), art 16, art 17, art 18 şi art 19 din Legea nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G.R nr 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
-prevederile O.U.G nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei precum si prevederile Legii nr 342/2015 pentru aprobarea
OUG nr 25/2015 precum si 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. Începând cu data de 01.06.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Miron Marian-Mihai, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 55, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1891118271705, pentru 1 copil, în cuantum de 75 lei lunar.

Art 2. Titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei are obligaţia 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 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,
e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

D I S P O Z I T I A NR 124
Din 26.05.2017
privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului local
Urecheni

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (4), 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 de indata in data de
26.05.2017 ora 0900, la sediul Primariei Urecheni, Biroul primarului cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii tarifului de
salubrizare pentru prestarea serviciului “din poarta in poarta”
2. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.

PRIMAR ,
Tanaselea Ion

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 125
DIN 26 .05.2017
privind stabilirea planificarii de recuperare de catre functionarii publici si a personalului
contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni a zilei de 2 iunie 2017, stabilita ca zi libera
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr 333/18.05.2017 privind stabilirea zilei de 2 Iunie
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 2 Iunie 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 26.05.2017-16.06.2017.
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,
DISPOZITIA NR 126
Din 29.05.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia titularului Voicu Florin
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul doamnei Manole Carmina consilier superior in cadrul compartimentului asistenta
sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni ;
- prevederile Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu H.G nr 50/2011 privind normele de aplicare a prevederilor
legii Nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
-H.G Nr 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Nr 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G Nr 50/2011,
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) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.06.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru familia
titularului Voicu Florin, domiciliat in sat Urecheni, Strada Paraului, Nr 9, comuna Urecheni,
judetul Neamt,CNP 1761126224519, urmare a neefectuarii 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,
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. 127
Din 30.05.2017
pentru incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav reprezentantului
legal al minorului Rosca Petru- Sebastian
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 incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap Nr
885/23.05.2017 emis de catre Consiliul judetean Neamt, Comisia Pentru Protectia
Copilului;
-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 01.05.2017 inceteaza plata indemnizatiei pentru persoanele cu
handicap grav acordata reprezentantului legal al minorului Rosca Petru- Sebastian
CNP5100601270027- motivul schimbarea incadrarii gradului de handicap.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata doamnei Rosca Marcela reprezentant legal al
minorului Rosca Petru Sebastian, 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 114
Din 28.04.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Chelariu
Toader
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 Chelariu Toader;
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 01.05.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Chelariu Toader, domiciliat in sat Urecheni, strada Fundatura, Nr 100, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1710304274784. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere: nu a furnizat informatii despre veniturile familiale;
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

