R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

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

DISPOZIŢIA NR 202
DIN 31.07.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Apetrei Dorin
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
Apetrei Dorin;
 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 Apetrei Dorin, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Topolitei, Nr 9, comuna Urecheni,
judeţul Neamţ, CNP 1761114274784, de la 225 lei/lunar pentru un 3 copii la 150 lei/lunar pentru
2 copii, motivul- Apetrei Razvan-Vasile 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 203
Din 16.08.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularei
Tanasa Rodica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- documentele depuse de catre doamna Tanasa Rodica pentru reactualizarea dosarului de
ajutor social;
-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 01.09.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularei Tanasa Rodica, domiciliata in sat Urecheni, Strada Principala, comuna Urecheni,
judetul Neamt,CNP 2640614274780. Motivare-unul din membrii din dosar Boboc Dumitru
Laurentiu realizeaza venituri conform adeverintei ANAF depuse la dosar.
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,

DISPOZIŢIA NR 204
DIN 16.08.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Rusu Petrica
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
Rusu Petrica;
 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 01.09.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Rusu Petrica, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Principala, Nr 48, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1710721274781, de la 164 lei/lunar pentru un 2 copii la 82
lei/lunar pentru 1 copil, motivul- Rusu Constantin 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 205
Din 16.08.2017
privind acordarea ajutorului social pentru familia titularului Murarescu Culita
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea domnului Murarescu Culita insotita de documente doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea
unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.09.2017 se stabileste pentru familia titularului Murarescu Culita,
domiciliat in Sat Urecheni, Strada Nucului, Nr 7, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP
1670819274813 un ajutor social in cuantum de 255 lei /lunar pentru 2 persoane.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore, pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 40 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar
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 207
Din 17.08.2017
privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Urecheni
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;
In temeiul prevederilor art. 39 alin (1), art 40 alin.(1) si (2) si ale art. 68
alin.(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN
Art.1 Se convoaca Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara la data de
25.08.2017 ora 1300, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Septembrie 2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului executiei bugetului
local al comunei URECHENI pe trimestrul II, 2017.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat
pe anul 2017.
4. Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Programului de achiziţii
publice pentru anul 2017.
5. Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL Urecheni Nr
41/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local Urecheni.
6. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2 Secretarul comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
dispozitii.
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.206
Din 16.08.2017
privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav DamaschinAna
Cristina
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 in grad de handicap Nr 90324/31.07.2017 emis de catre
Consiliul judetean Neamt, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ;
-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 01.08.2017 inceteaza plata indemnizatiei pentru persoana cu
handicap grav Damaschin Ana Cristina, CNP 2990712271708- motivul schimbarea
incadrarii gradului de handicap.
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata: persoanei cu handicap Damaschin Ana Cristina,
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,
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.210
Din 22.08.2017
privind desemnarea persoanelor responsabile pentru operationalizarea sistemului informatic
Registrul Agricol National (RAN)
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Vazand Adresa cu Nr2645/2017 emisa de catre OCPI NEAMT, precum si prevederile
Legii administratiei publice locale Nr 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor 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 Se desemneaza doamna Cimpoesu Elena referent superior Compartiment Agricol
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt, si
domnul Isachi Ionel consilier debutant Compartiment Agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt, persoane responsabile cu
administrarea la nivel local in aplicatia Registrul Agricol National (RAN) .
Art.2 Prezenta dispozitie va fi comunicata: persoanelor desemnate, OCPI Neamt,
precum si Institutiei Prefectului judetul Neamt.

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 211
DIN 25.08.2017
privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Miron MarianMihai
Tănăselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Documentele depuse la dosar de catre domnul Miron Marian-Mihai precum si
referatul întocmit de doamna consilier superior Manole Carmina prin care se
propune modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei titularului
Miron Marian-Mihai 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 01.09.2017 se modifica cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei
domnului Miron Marian-Mihai, cu domiciliul în sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 55, comuna
Urecheni, judeţul Neamţ, CNP 1891118271705, de la 75 lei/lunar pentru un 1 copil la 150
lei/lunar pentru 2 copii prin includerea in dosar a copilului Miron Andrei-Ioan nascut la data de
26.06.2017.
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 212
Din 25.08.2017
privind reluarea platii ajutorului social familiei titularului Barbieru Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
-referatul inregistrat la Nr 4965/2017 intocmit de doamna Manole Carmina consilier
superior in cadrul compartimentului asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni precum si solicitarea domnului Barbieru Gheorghe de excudere din dosar a
fiului Barbieru Gheorghe;
- 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 01.09.2017 se reia dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru 3
persoane in cuantum de 357 lei/lunar familiei titularului Barbieru Gheorghe, domiciliat in sat
Ingaresti, strada Principala, Nr 96, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1550214270615,
drept suspendat prin Dispozitia Nr 198/28.07.2017.
Art.2 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar de
56 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.

Art.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 213
Din 25.08.2017
privind acordarea ajutorului social pentru titular Vintila Viorica
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Vintila Viorica insotita de documente doveditoare;
Ancheta sociala intocmita de catre doamna consilier superior Manole Carmina din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni;
Prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare;
Prevederile H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 93/2016 pentru reglementarea unor
masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea
unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016;
În temeiul prevederilor art 63 alin (5) lit (c ) ale art 68 alin (1) şi cele ale art 115 alin (1) lit
(a) din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
DISPUN:
Art.1 Incepind cu data de 01.09.2017 se stabileste pentru titulara Vintila Viorica, domiciliata in
Sat Urecheni, Strada Principala, Nr 176, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2640415224499
un ajutor social in cuantum de 142 lei /lunar pentru 1 persoana.
Art.2 Persoanele apte de munca, majore care primesc ajutor social vor efectua lunar un numar de
ore, pentru actiuni sau lucrari de interes local la solicitarea primarului.

Art.3 Titularul ajutorului are obligatia sa comunice primarului, in scris orice modificare
intervenita cu privire la veniturile si la numarul membrilor familiei, in termen de 15 zile de la
data la care a intervenit modificarea.
Art.4 Pentru sumele acordate ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar
de 32 ore/lunar la solicitarea primarului, pentru actiuni sau lucrari de interes local.
Art.5 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor cu plingere prealabila la
primarul comunei, in termen de 30 zile de la comunicare, iar in caz de raspuns negativ la
Tribunalul Neamţ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr 554/2004 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanei nominalizate precum si
autoritatilor si persoanelor interesate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
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 214
Din 28.08.2017
privind suspendarea platii ajutorului social pentru titularul Rusu Dragomir
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 01.09.2017 se suspenda plata ajutorului social pentru titularul Rusu
Dragomir, domiciliat in sat Urecheni,strada Fundatura, Nr 12, comuna Urecheni, judetul
Neamt,CNP 1580413274806, 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
Secretar
Axinte Ovidiu
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PRIMAR

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

Dispozitia nr. 216 din 29 august 2017
privind delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată;
Tinând seama de prevederile art. 57 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând şi dispoziţiile art. 63 alin. (1) lit. a) combinat cu cele ale alin. (2) coroborate cu cele
ale art. 65 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI URECHENI emite următoarea Dispoziţie:
Art. 1. – In perioada 29.08.2017-02.09.2017 perioada in care doamna Manole Carmina
persoana desemnata cu atributii de ofiter de stare civila se afla la cursuri de perfectionare, se deleagă
atribuţiile de ofiţer de stare civilă domnului Axinte Ovidiu, secretarul comunei Urecheni.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează domnul Axinte
Ovidiu, secretarul comunei Urecheni.
Art. 3. - Prezenta dispozitie va fi comunicata: persoanei desemnate, precum si Institutiei
Prefectului judetul Neamt in vederea exercitarii controlului pentru legalitate.

Primar,
Tanaselea Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Axinte Ovidiu

