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 Ț I A Nr 162
Din 24 .07.2017
privind constituirea şi componenţa comisiei de concurs, respectiv a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii
functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment financiar contabil,
clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, judeţul Neamţ
Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art. 21 alin. (2) lit. a)-d) şi f), art. 22 , precum şi cele ale 25 din
Hotărârea Guvernului României nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Adresa ANFP Nr 33934 din 07.07.2017;
În temeiul prevederilor 68 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. (1) Se constituie comisia de concurs pentru concursul de recrutare in vederea
ocuparii functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment financiar-contabil,
clasa I, grad profesional principalff , în următoarea componenta numerica si personala:
1. ISTRATE MIHAELA-consilier principal – Primaria comunei Timisesti preşedinte;
2. TANASELEA COCA - consilier superior- Primăria comunei Urecheni,
judeţul Neamţ - membru;
3. LAVU LAURA ELENA consilier juridic- responsabil procedura-Institutia
Prefectului Judetul Neamt - membru.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de
recrutare in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie prevăzută la alin. (1) al art. 1, în
următoarea component numerica si personala:

1.

VARTOLOMEI MARIA-consilier superior –Primăria comunei
Urecheni, judeţul Neamţ - presedinte;

2.

ZAMA IONUT GHIOCEL –consilier superior-Primaria comunei
Urecheni, judetul Neamt-membru;

3.

IONESCU VIORICA –consilier juridic – Institutia Prefectului Judetul

Neamt - membru
Art. 2. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi
asigurat de domnul Axinte Ovidiu consilier juridic Primaria comunei Urecheni.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta dispoziție.
P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
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 Ț I A Nr 169
Din 25.07.2017
privind modificarea componenţei comisiei de concurs, respectiv a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii
functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment agricol, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Urecheni, judeţul Neamţ
Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art. 21 alin. (2) lit. a)-d) şi f), art. 22 , precum şi cele ale 25 din
Hotărârea Guvernului României nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile Dispozitiei Nr 146/10.07.2017 privind constituirea şi componenţa
comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul
de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - consilier
Compartiment agricol, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judeţul Neamţ
- Adresa ANFP Nr 41113 din 24.07.2017;
În temeiul prevederilor 68 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. (1) Se modifica comisia de concurs pentru concursul de recrutare in vederea
ocuparii functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment agricol, clasa I,
grad profesional debutant , în următoarea componenta numerica si personala:
1. STERIAN DOINITA-consilier superior Primaria comunei Urecheni, judetul
Neamt - preşedinte;
2. APOSTOL IRINA-EVELINA - consilier asistent Primăria comunei Urecheni,
judeţul Neamţ - membru;

3. CUCIREANU VICTOR consilier – responsabil procedura-Institutia
Prefectului Judetul Neamt - membru.
(2) Se modifica comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de
recrutare in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie prevăzută la alin. (1) al art. 1, în
următoarea component numerica si personala:
1.

ZAMA IONUT-GHIOCEL-consilier superior –Primăria comunei
Urecheni, judeţul Neamţ - presedinte;

2.

MANOLE CARMINA –consilier superior-Primaria comunei Urecheni,
judetul Neamt-membru;

3.

LAVU LAURA ELENA –consilier juridic – Institutia Prefectului

Judetul Neamt - membru
Art. 2. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi
asigurat de domnul Axinte Ovidiu secretar Primaria comunei Urecheni.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta dispoziție.
P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
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. 150
DIN 14.07.2017
privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de secretar al comunei
Urecheni, judetul Neamț, de catre domnul Axinte Ovidiu, consilier juridic în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, județul Neamt;
Având în vedere:
- avizul nr. 33897/ 2017 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter
temporar a functiei publice de conducere, de secretar al comunei Urecheni, judetul Neamț, de catre
domnul consilier juridic Axinte Ovidiu;
- art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;
-art. 92 alin. (1) si alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile
si completarile ulterioare;
-art.III, alin.(1) din OUG nr.90/2009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice;
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. „e”, alin. (5) lit. „ e”, art. 68 alin. (1)
şi art. 115 alin. (1) lit. „ a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu
modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art. 1. Incepand cu data de 14.07.2017 domnul Axinte Ovidiu, consilier juridic in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, exercita, cu caracter temporar, functia publica de conducere de

secretar al comunei Urecheni, judeţul Neamț, pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului
vacant, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.
Art. 2.Secretarul promovat temporar pe o funcţie publică de conducere, beneficiază de drepturile salariale
aferente funcţiei conform legislatiei in vigoare.
Art. 3. Domnul Axinte Ovidiu va îndeplini atribuţiile stabilite prin fişa postului, prevazuta in anexa care
face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 4. Cu drept de contestatie in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a prezentei
dispozitii conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice.
Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de secretarul comunei şi de compartimentul financiar –
contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judeţul Neamț.
Art.6. De la data intrarii în vigoare a prezentei dispoziții se abrogă dispozitia primarului comunei Urecheni
nr 223/2016 .

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic
Axinte Ovidiu

Red./Dact.
M.C. Ex.4.

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 140
Din 30.06.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului Bostan Ion
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- cererea domnului Bostan Ion insotita de catre Decizia privind acordarea pensiei de
invaliditate Nr 285710/2017 emisa de Casa teritoriala de pensii-Neamt;
-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 01.07.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Bostan Ion, domiciliat in sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, Nr 107, comuna
Urecheni, judetul Neamt,CNP 1660216270631, urmare a pensionarii.
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.141
Din 30.06.2017
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav reprezentantului legal a
minorei Filip Maria
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.113/16.06.2017,
emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt, cererea domnului
Filip Constantin in calitate de reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Filip Maria,
inregistrata cu nr.3870/29.06.2017 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 acorda domnului Filip Constantin in calitate de reprezentant legal al persoanei cu
handicap grav Filip Maria, domiciliat in comuna Urecheni,sat Urecheni,Strada Principala, Nr
190, judetul Neamt, C.N.P. 1570808274798,o indemnizatie lunara in cuantum de 1065 lei,
incepand cu 01.07.2017 pentru perioada vacantei scolare de vara a persoanei cu handicap grav .
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 142
Din30.06.2017
privind numirea Comisiei de selectionare a documentelor create de Consiliul local Urecheni, si Primaria
comunei Urecheni, judetul Neamt

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-Raportul intocmit de catre consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni prin care se arata necesitatea numirii Comisiei de selectionare a documentelor create
de Consiliul local al comunei Urecheni si Primaria comunei Urecheni, judetul Neamt;
-prevederile art 29 -36 si celelalte din Instructiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si
detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217 din 23
mai 1996;
-prevederile art.11 si celelalte din Legea nr.16 din 02.04.1996,republicata,-Legea Arhivelor
Nationale;
In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.a) si alin.(2), art.68 alin.(1) coloborat cu art.115 alin. (1)
lit.a) din Legea nr.215/23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare –Legea
administratiei publice locale:
DISPUN:
Art.1. Se numeste Comisia de selectionare a documentelor create de Consiliul local al comunei
Urecheni si Primaria comunei Urecheni, judetul Neamt , care va functiona in urmatoarea componenta:
1.Spatariu Gheorghe - Presedinte- viceprimar,
2.Axinte Ovidiu

- Secretar- consilier juridic,

3.Vartolomei Maria - Membru- consilier superior
4. Cimpoesu Elena

- Membru- referent superior,

5.Manole Carmina- Membru- consilier superior.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziti se incredinteaza persoanele
numite la art.1, toti din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni.
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului comunei Urecheni cu:
-Institutia Prefectului, judetul Neamt
-Arhivele Nationale-Serviciul judetean Neamt

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Primaria comunei Urecheni

RAPORT

privind numirea Comisiei de selectionare a documentelor create de Consiliul local al comunei
Urecheni si Primaria comunei Urecheni ,judetul Neamt
Avand in vedere:
- necesitatea numirii Comisiei de selectionare a documentelor create de Consiliul local al
comunei Urecheni si Primaria comunei Urecheni,judetul Neamt;
-prevederile art 29 -36 si celelalte din Instructiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si
detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217 din 23
mai 1996;
-prevederile art.11 si celelalte din Legea nr.16 din 02.04.1996,republicata,-Legea Arhivelor
Nationale;
In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.a) si alin.(2), art.68 alin.(1) coloborat cu art.115 alin. (1)
lit.a) din Legea nr.215/23 aprilie 2001,republicata –Legea administratiei publice locale:
CONSTAT:
D-nule primar necesitatea emiterii unei dispozitii prin care:
Sa se numeasca Comisia de selectionare a documentelor create de Consiliul local al comunei
Urecheni si Primaria comunei Urecheni ,judetul Neamt,care sa functioneze in urmatoarea componenta:

1.Spatariu Gheorghe - Presedinte- viceprimar,
2.Axinte Ovidiu

- Secretar- consilier juridic,

3.Vartolomei Maria - Membru- consilier superior
4. Cimpoesu Elena

- Membru- referent superior,

5.Manole Carmina- Membru- consilier superior.

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 143
din 03.07.2017
privind acordarea tichetelor sociale,
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate pentru luna Iunie 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 22 copii
din comuna Urecheni, judetul Neamt, pentru luna Iunie 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,
DISPOZITIA NR 145
Din 07.07.2017
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 838 /07.07.2017 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 1743 lei pentru luna Iunie
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,
DISPOZITIA NR 149
DIN 11.07.2017
privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Groza Teodora din
functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Groza Vasilica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere solicitarea doamnei Groza Teodora inregistrata la Nr 4053/11.07.2017;
In conformitate cu prevederile art 55 alin (1) lit “a” si art 56 alin (1) lit “c” din Codul munciilegea 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 11.07.2017 inceteaza contractul individual de munca nr
70/30.12.2015 al doamnei Groza Teodora din functia de asistent personal al persoanei cu
handicap grav Groza Vasilica ca urmare a iesirii la pensie.
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

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 156
DIN 24.07.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Florea Crina
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Florea
Crina prin introducerea in dosar a unui nou copil;
 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 01.08.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Florea Crina, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Maciesului, Nr 9, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 2850404271724, de la 214 lei/lunar pentru un 2 copii la 321 lei/lunar pentru
3 copii prin includerea in dosar a copilului Munteanu Teofan nascut la data de 21.01.2017.
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,
Secretar
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 157
Din 24.07.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularei Florea Crina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Florea Crina, 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, precum si 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) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.08.2017 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularei Florea Crina, domiciliata in Sat Urecheni, strada Maciesului, nr 9 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 2850404271724 de la 357 lei/lunar pentru 3 persoane la 442 lei/lunar
pentru 4 persoane din cauza modificarii componentei familiale.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului au obligatia de a presta lunar un
numar de 72 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,
Secretar
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 158
Din 24.07.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Smau Toader
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Smau Toader, 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, precum si 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) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.08.2017 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Smau Toader, domiciliat in Sat Urecheni, strada Ogoarelor, nr 2 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1620401274837 de la 357 lei/lunar pentru 3 persoane la 255 lei/lunar
pentru 2 persoane prin excluderea din dosar a fiului Smau Cosmin.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului au obligatia de a presta lunar un
numar de 40 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,
Secretar
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 159
DIN 24.07.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Murarescu
Constantin
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului
Murarescu Constantin prin exculderea din dosar a unui copil care a implinit varsta
de 18 ani;
 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 01.08.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Murarescu Constantin, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Izvorului , Nr 8, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 17311253884181, de la 328 lei/lunar pentru 4 copii la 246
lei/lunar pentru 3 copii prin excluderea din dosar a unui copil care a implinit 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,
Secretar
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 160
Din 24.07.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Smau 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 Smau 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 01.08.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Smau Toader, domiciliat in sat Urecheni, strada Ogoarelor, Nr 2, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1620401274837. Motivul incetarii dreptului la alocatia de sustinere: Smau
Cosmin a implinit 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,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion

Secretar,
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 161
Din 24.07.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularului Nemtanu
Constantin
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 Nemtanu Constantin;
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 01.08.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
domnului Nemtanu Constantin, domiciliat in sat Urecheni, strada Sosea Timisesti, Nr 89,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1590528274807. Motivul incetarii dreptului la alocatia
de sustinere:-depasirea veniturilor stabilite de lege pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea
familiei.
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

Secretar,
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 164
Din 25.07.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Popa Ioan
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Popa Ioan, 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, precum si 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) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.08.2017 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Popa Ioan, domiciliat in Sat Urecheni, strada Principala, nr 62 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 16810192747784 de la 357 lei/lunar pentru 3 persoane la 255 lei/lunar
pentru 2 persoane datorita modificarii componentei familiale.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului au obligatia de a presta lunar un
numar de 40 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,
Secretar
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 165
DIN 25.07.2017
privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei titularului Horghidan Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-

Cererea domnului Horghidan 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 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 01.08.2017 se acordă dreptul la alocaţia pentru susţinerea familiei
titularului Horghidan Gheorghe, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 70, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1881204170089, pentru 2 copii, în cuantum de 255 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,
Secretar
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 166
DIN 25 .07.2017
privind stabilirea planificarii de recuperare de catre functionarii publici si a personalului
contractual din cadrul Primariei comunei Urecheni a zilei de 14 August 2017, stabilita ca zi
libera
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr 512/2017 privind stabilirea zilei de 14 August
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 512/2017 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 14 August 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 16.08.2017-25.08.2017.
Art 2. Secretarul comunei va înainta prezenta dispoziţie persoanei nominalizate precum şi tuturor
persoanelor şi instituţiilor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
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 167
Din 25.07.2017
privind reluarea platii ajutorului social titularului Ilie Constantin
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 4358/2017 intocmit de doamna Manole Carmina consilier
superior in cadrul compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si documentele depuse de domnul Ilie Constantin pentru
reactualizarea dosarului de ajutor social;
- prevederile art 7 si 8 din Legea asistentei sociale Nr 292/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art 12, art 131 alin (1) , alin (3), art 17 alin (1), (2), din Legea Nr 416/2001
privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.08.2017 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia in cuantum
de 142 lei/lunar pentru titularul Ilie Constantin, domiciliat in sat Urecheni, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1550827274829, drept suspendat prin Dispozitia Nr 137/27.06.2017.
Art.2 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.3 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
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 168
Din 25.07.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Ionel Neculai
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Ionel Neculai, 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, precum si 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) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.08.2017 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Ionel Neculai, domiciliat in Sat Urecheni, strada Nucului, nr 9 comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1610807090096 de la 357 lei/lunar pentru 3 persoane la 255 lei/lunar
pentru 2 persoane datorita excluderii unui membru din dosar.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului au obligatia de a presta lunar un
numar de 40 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,
Secretar
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 Ț I A Nr 170
Din 25.07.2017
privind modificarea componenţei comisiei de concurs, respectiv a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii
functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment Secretariat-Relatii cu
publicul, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, judeţul Neamţ
Tanaselea Ion, primarul comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere:
- prevederile art. 21 alin. (2) lit. a)-d) şi f), art. 22 , precum şi cele ale 25 din
Hotărârea Guvernului României nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Dispozitia Nr 147/10.07.2017 privind constituirea şi componenţa comisiei de
concurs, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare
in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment
Secretariat-Relatii cu publicul, clasa I, grad profesional debutant în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judeţul Neamţ
- Adresa ANFP Nr 41113 din 24.07.2017;
În temeiul prevederilor 68 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N:
Art. 1. (1) Se modifica comisia de concurs pentru concursul de recrutare in vederea
ocuparii functiei publice de executie vacante - consilier Compartiment Secretariat-Relatii
cu publicul, clasa I, grad profesional debutant , în următoarea componenta numerica si
personala:
1. VARTOLOMEI MARIA-consilier superior Primaria comunei Urecheni,
judetul Neamt - preşedinte;
2. MANOLE CARMINA - consilier superior Primăria comunei Urecheni,
judeţul Neamţ - membru;

3. CUCIREANU VICTOR consilier – responsabil procedura-Institutia
Prefectului Judetul Neamt - membru.
(2) Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de
recrutare in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie prevăzută la alin. (1) al art. 1, în
următoarea component numerica si personala:
1.

TANASELEA COCA-consilier superior –Primăria comunei Urecheni,
judeţul Neamţ - presedinte;

2.

ZAMA IONUT GHIOCEL –consilier superior-Primaria comunei
Urecheni, judetul Neamt-membru;

3.

LAVU LAURA ELENA –consilier juridic – Institutia Prefectului

Judetul Neamt - membru
Art. 2. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi
asigurat de domnul Axinte Ovidiu secretar Primaria comunei Urecheni.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta dispoziție.
P R I M A R,
Tanaselea Ion
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
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 171
DIN 25.07.2017
privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei titularei Florea Liliana Cristina
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul Compartimentului
asistenţă socială;
-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 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 01.08.2017 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei titularei
Florea Liliana Cristina, cu domiciliul în sat Urecheni,strada Catuna, Nr 66, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 284030271693, pentru 3copii, în cuantum de 246 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,
Secretar
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 194
Din 28.07.2017
privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei titularei Andrei Elena
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 Andrei Elena;
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 01.08.2017 inceteaza dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei
doamnei Andrei Elena, domiciliata in sat Urecheni, strada Biserica Veche, Nr 86, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 2670408274783. Motivul incetarii dreptului la alocatia de
sustinere:-depasirea veniturilor stabilite de lege pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea
familiei.
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

Secretar,
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 195
Din 28.07.2017
privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei titularului Grosu Dorel
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Grosu Dorel, 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, precum si 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) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.08.2017 se modifica cuantumul ajutorului social pentru familia
titularului Grosu Dorel, domiciliat in Sat Urecheni, strada Biserica Veche, nr 5 comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1710614274801 de la 442 lei/lunar pentru 4 persoane la 357
lei/lunar pentru 3 persoane prin excluderea din dosar a fiului Grosu Iulian Alexandru.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, familia titularului au obligatia de a presta lunar un
numar de 56 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,
Secretar
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 196
DIN 28.07.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Grosu Dorel
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului
Grosu Dorel;
 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 01.08.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Grosu Dorel, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Biserica Veche, Nr 5, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1710614274801, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 82
lei/lunar pentru 1 copil, motivul- Grosu Iulian Alexandru a implinit virsta 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,
Secretar
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 197
DIN 28.07.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Nechita Florentina
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularei
Nechita Florentina;
 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 01.08.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
doamnei Nechita Florentina, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Dealul Hanului, Nr 43,
comuna Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 2730806274786, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la
82 lei/lunar pentru 1 copil, motivul- Tanaselea Gheorghita a implinit virsta 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,
Secretar
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 198
Din 28.07.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia titularului Barbieru Gheorghe
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 ;
-Adresa Nr 3726/2017 de la Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt;
- prevederile art 18 din Legea Nr 416/2001 privind venitul minim garantat( r) 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 01.07.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru familia
titularului Barbieru Gheorghe, domiciliat in sat Ingaresti, Strada Principala, Nr 96, comuna
Urecheni, judetul Neamt,CNP 1550214270615 pina la data clarificarii situatiei lui Barbieru
Gheorghe-Claudiu care a refuzat participarea la curs de recalificare.
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
Secretar
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 199
Din 28.07.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru titularul Olteanu Ion
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 01.08.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru titularul Olteanu
Ion, domiciliat in sat Urecheni, comuna Urecheni, judetul Neamt,CNP 1670221274794, 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.200
Din 31.07.2017
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav reprezentantului legal a
minorului Tanaselea Octavian Dumitru
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap anexa la Hotararea
nr.991/06.06.2017, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt,
cererea domnului Tanaselea Dragos-Victor in calitate de reprezentant legal al persoanei cu
handicap grav Tanaselea Octavian Dumitru, precum si referatul de specialitate al doamnei
consilier superior Manole Carmina ;
Avand in vedere prevederile art.61, alin 1 si 2 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.63. alin.1, lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
- art.63, alin.1, lit.c cu trimitere la alin.4, lit.a din legea mai sus mentionata ;
- art.63, alin 1 lit.d cu trimitere la alin.5, lit c si la art.36, alin 6, lit.a, punctul 2
din acelasi act normativ;
- art.42, alin (4), art.43 alin (1), (2) si (3) din Legea nr.448/2006 privind
promovarea si drepturile persoanelor cu handicap republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.68, alin.1,din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Se acorda domnului Tanaselea Dragos-Victor in calitate de reprezentant legal al
persoanei cu handicap grav Tanaselea Octavian Dumitru, domiciliat in comuna Urecheni,sat
Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 1761029274800,o indemnizatie lunara in cuantum de 1065
lei, pentru perioada 17.07.2017-15.09.2017.
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil va duce la indeplinire prevederile art.1 din
aceasta dispozitie.
Art.3 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei in cauza,iar dispozitia va fi
transmisa celor in drept.
Primar,

Avizat pentru legalitate,

Tanaselea Ion

Secretar
Axinte Ovidiu

