R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 217
Din 04.09.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului Rusu
Dragomir
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- cererea domnului Rusu Dragomir de incetare a ajutorului social motivat de iesirea la
pensie;
-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
titularul Rusu Dragomir, domiciliat in sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 12, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1580413274806, 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
secretar
Axinte Ovidiu

COMUNA URECHENI
PRIMAR
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax –
0233/784.005, email primaria_urecheni@yahoo.com

DISPOZITIA NR 218
DIN 04.09.2017
privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale
Urecheni

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, Judetul Neamt;
Avind in vedere Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni Nr 1016/04.09.2017 inregistrata la
Nr 5146/04.09.2017 prin care se solicita desemnarea unui reprezentat din partea
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, in Consiliul de administratie al
Scolii Gimnaziale Urecheni pentru anul scolar 2017-2018;
Avind in vedere prevederile Legii educatiei nr 1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art 63 alin (1) lit (d), art 68 alin(1), art 115 alin(1) lit (a) si alin (2)
din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare:
DISPUN:
Art 1. Se desemneaza reprezentant in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale
Urecheni, din partea aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul
Neamt, domnul consilier superior Zama Ionut Ghiocel.
Art 2. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta persoanei desemnate, precum si
conducerii Scolii Gimnaziale din comuna Urecheni, 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,
e-mail primăria_urecheni@yahoo.com
D I S P O Z I T I A NR 219
Din 07.09.2017
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
15.09.2017 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 Octombrie 2017.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local al comunei Urecheni în Consiliul de administraţie al Scolii
Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt.
3. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea traseului microbuzului
şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 20172018.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
taxei special de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu
au incheiat contract de salubritate si beneficiaza de aceste servicii.
5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarierii masei
impozabile pentru anul fiscal 2017.
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.221
privind acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav domnului Spatariu Leon
Din 11.09.2017
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Luand cunostinta de Certificatul de incadrare in grad de handicap nr.
90602/17.08.2017, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamt,
cererea domnului Spatariu Leon inregistrata cu nr.5240/11.09.2017, Adresa Nr
86507/01.09.2017 de la Consiliul Judetean Neamt, precum si referatul de specialitate Nr
5241/11.09.2017 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 Spatariu Leon persoana cu handicap grav domiciliata in comuna
Urecheni, sat Urecheni, judetul Neamt, C.N.P. 1350601274792, o indemnizatie lunara in
cuantum de 1065 lei, incepand cu 01.09.2017 .
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

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
PRIMAR

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
DISPOZITIA NR 222
Din 18.09.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului
Alixandroaia Gheorghe
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- cererea domnului Alixandroaia Gheorghe de incetare a ajutorului social motivat de iesirea
la pensie;
-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
titularul Alixandroaia Gheorghe, domiciliat in sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 73, comuna
Urecheni, judetul Neamt, CNP 1531017274781, 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
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 223
19.09.2017
privind constituirea Comandamentului local pentru perioada de iarna in vederea prevenirii si
organizarii interventiilor pentru combaterea poleiului si a inzapezirii drumurilor publice din
administratia Consiliului local
Tanaselea Ion – primarul comunei Urecheni, judetul Neamt:
Avand in vedere prevederile Odinului nr. 192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale si a Ordinului nr.289/2013 pentru aprobarea
reglementarilor tehnice “Normativ pentru prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice”indicativ AND 525-2013;
Vazand referatul sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Urecheni domnul Pascu
Fanica-Ovidiu , inregistrat sub nr.5365/ 18.09.2017;
In temeiul dispozitiilor art. 63 alin. (1) lit. “d”, alin. (5) lit. “b” si ale art. 68 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
DISPUN:
Art. 1 – Se constituie Comandamentul local pentru perioada de iarna in vederea prevenirii si
organizarii interventiilor pentru combaterea poleiului si inzapezirii drumurilor publice din administratia
Consiliului local, in urmatoarea componenta:
Presedinte: - Tanaselea Ion - primarul comunei;
Vicepresedinte: Spatariu Gheorghe - viceprimarul comunei;
Pascu Fanica -Ovidiu - seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
Marcu Neculai – ifronist
Art. 2 – Prezenta dispozitie se comunica prefectului Judetului Neamt in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate, precum si autoritatilor interesate si se aduce la cunostinta publica,
prin grija secretarului comunei, prin afisarea la sediul primariei.

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 224
Din 27.09.2017
privind acordarea ajutorului social pentru titulara Tanaselea Angela
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Cererea doamnei Tanaselea Angela 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 01.10.2017 se stabileste pentru titulara Tanaselea Angela, domiciliata
in Sat Ingaresti, comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2670720274871 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,

DISPOZIŢIA NR 225
DIN 28.09.2017
privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei titularului Mirlescu Dorin
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- cererea depusa de catre domnul Mirlescu Dorin insotita de documente justificative, 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 01.10.2017 se reia plata alocaţiei pentru susţinerea familiei titularului
Mirlescu Dorin , cu domiciliul în sat Urecheni, strada Topolitei, Nr 5, comuna Urecheni, judeţul
Neamţ, CNP 1751223274790, pentru 8 copii, în cuantum de 328 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 227
Din 28.09.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularei Florea
Liliana- Cristina
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 01.10.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularei Florea Liliana-Cristina, domiciliata in sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 66,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 2840304271693, urmare a refuzului de a furniza
informatii cu privire la venituri si neefectuarea orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
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 228
Din 28.09.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Comonita Petronel
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 01.10.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Comonita Petronel, domiciliat in sat Urecheni, Strada Sosea Timisesti, Nr 51,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1780629224537, urmare a refuzului de a furniza
informatii cu privire la venituri si neefectuarea orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
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 229
Din 28.09.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia familiei titularului
Tanaselea Marius-Minel
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 01.10.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
familia titularului Tanaselea Marius Minel, domiciliat in sat Urecheni, Strada Fundatura, Nr 153,
comuna Urecheni, judetul Neamt, CNP 1800410271697, urmare a refuzului de a furniza
informatii cu privire la venituri si neefectuarea orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
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 232
Din 28.09.2017
privind incetarea dreptului la ajutor social, respectiv plata acestuia titularului Pachitei
Ion-Sidor
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 01.10.2017 inceteaza dreptul la ajutor social si plata acestuia pentru
titularul Pachitei Ion-Sidor, domiciliat in sat Urecheni, Strada Catuna, Nr 149, comuna Urecheni,
judetul Neamt, CNP 1750723274800, urmare a refuzului de a furniza informatii cu privire la
venituri si neefectuarea orelor de munca.
Art.2 Prezenta dispoziţie poate fi atacata de catre titularul drepturilor la Tribunalul Neamţ în
termen de 30 zile de la comunicare potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr
554/2004 cu completările şi modificările ulterioare după efectuarea procedurilor prealabile.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie autoritatilor si persoanelor interesate.
Primar,
Avizat pentru legalitate,
Tanaselea Ion
secretar
Axinte Ovidiu

